Predmet: 342E004 Agrárne politiky OECD
Gestor: prof. Ing. Podolák Alojz CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Postavenie poľnohospodárstva v národnom hospodárstve a vývoj slovenského a
svetového poľnohospodárstva. Politiky importérov (napr. clo) a exportérov (napr. exportná
dotácia). Nástroje poľnohospodárskej politiky OECD: cenová podpora. Nástroje poľnohospodárskej politiky OECD: produkčné dotácie. Nástroje poľnohospodárskej politiky OECD: priame
platby. Nástroje poľnohospodárskej politiky OECD: produkčné kvóty. Nástroje poľnohospodárskej
politiky OECD: rozdielové platby. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a jej hodnotenie.
Politiky rozvoja vidieka. Štrukturálne fondy. Poľnohospodárska politika USA. Poľnohospodárska
politika iných krajín OECD.
Cieľ predmetu: Poskytnúť prehľad o poľnohospodárskych politikách OECD a vo svete a zároveň
nástroje na analýzu ich dopadov na ekonomiku, spotrebiteľov, výrobcov, štátny rozpočet.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U401 Agrárne právo EU
Gestor: prof. JUDr. Bandlerová Anna PhD.
Katedra: Katedra práva
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá vlastníckymi a užívacími vzťahmi k poľnohospodárskej
pôde, jej cenou v rámci štátov EU, právnou úpravou ochrany poľnohospodárskej pôdy,
možnosťami podnikania v oblasti poľnohospodárstva, právnou úpravou veterinárnej a
fytosanitárnej starostlivosti a ekologizáciou poľnohospodárstva.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu Agrárne právo EÚ je umožniť študentom získanie základnej
orientácie v problematike agrárnej legislatívy EÚ v kontexte agrárnej politiky EÚ. Po absolvovaní
predmetu bude študent schopný orientovať sa v oblasti agrárneho práva EÚ.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U503 Agrárne právo EU II
Gestor: prof. JUDr. Bandlerová Anna PhD.
Katedra: Katedra práva
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá špeciálnymi právnymi predpismi v oblasti
poľnohospodárstva. Zameriava sa najmä na oblasť potravinovej bezpečnosti v súvislosti s
obchodom s agrárnymi komoditami, na oblasť ekologického poľnohospodárstva a Geneticky
modifikované organizmy a genetické technológie. V neposlednom rade budú študenti oboznámení
s podmienkami vydávania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych
výrobkov, s priemyselnými právam v oblasti poľnohospodárstva, s problematikou vodného a
odpadového hospodárstva v oblasti poľnohospodárstva.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov zo špeciálnymi právnymi predpismi v
oblasti poľnohospodárstva .
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 342E401 Agrárny marketing
Gestor: doc. Ing. Kretter Anton PhD.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Systémové prehĺbenie teoretických, metodologických a pragmatických
prístupov k agrárnemu trhu výrobcov, spracovateľov a predajcov agropotravinárskych komodít vo
väzbe na spoločnú organizáciu trhu EÚ, efektívnosť a úspešnosť podnikania. Obsahom predmetu
sú i aktuálne problémy marketingu podniku rozhodujúcich komodít rastlinnej a živočíšnej
produkcie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom hlbšie informácie z marketingu so
zreteľom na špecifiká agrárneho trhu. Oboznamuje s úlohou, významom a špecifikami agrárneho
marketingu na slovenskom a európskom trhu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A201 Agrochémia a výživa rastlín
Gestor: doc. Ing. Kováčik Peter CSc.
Katedra: Katedra agrochémie a výživy rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Vzťah pôda - rastlina - človek z hľadiska výživy rastlín. Chemické, fyzikálnochemické a biologické parametre pôdy vo vzťahu k transformácii a mobilite foriem živín v pôde.
Frakcie živín v pôde a ich podiel na výžive rastlín. Výživa rastlín v pôdnom a pónickom prostredí.
Funkcie makroelementov a mikroelementov v rastline. Symptómy neharmonickej výživy rastlín a
jej vplyv na výšku a kvalitu rastlinnej produkcie, na zdravie človeka. Kolobeh živín v prírode.
Agrochemické možnosti obmedzenia vstupu ťažkých kovov do potravového reťazca.
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Cieľ predmetu: Na základe poznania mechanizmov mobilizácie a imobilizácie živín v pôde,
naučiť študentov ako využiť tieto poznatky vo vzťahu k pestovaniu rastlín, vo všetkých
poľnohospodársky využívaných lokalitách Slovenska, s akcentom na ekonomicko-ekologickú
exploatáciu priemyselných, hospodárskych a nepriamych hnojív.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A444 Agroenvironmentálne programy
Gestor: doc. Ing. Macák Milan Dr.
Katedra: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Integrácia environmentálnych záujmov do spoločnej poľnohospodárskej
politiky. Opatrenia na podporu udržateľného poľnohospodárstva. Program rozvoja vidieka:
znevýhodnené oblasti, územia NATURA 2000, krížová zhoda, zákonné podmienky hospodárenia,
správne poľnohospodárske a environmentálne postupy ako významné nástroje pre udržateľné
využívanie poľnohospodárskej krajinu v EÚ. Postavenie a úloha agroenvironmentálnych
programov (AEP) a nástroje implementácie. Praktické úlohy v interaktívnom prostredí rôznych
vrstiev digitálnych máp pre analýzu územia a tvorbu projektov (LPIS, ortofotomapy) poskytujúcich
agroenvironmentálne služby.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky pre tvorivú implementáciu agroenvironmentálnych
programov. Na základe získaných poznatkov bude študent schopný analyzovať a vypracovať
agroenv. program pre reálny alebo simulovaný poľnohospodársky subjekt a využívať aktuálne
internetové zdroje pre oblasť plánu rozvoja vidieka na nové programovacie obdobie 2007-2013
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 443Z101 Agrohydrológia
Gestor: prof. Ing. Antal Jaroslav DrSc.
Katedra: Katedra biometeorológie a hydrológie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Analýza a kvantifikácia pohybu vody v poľnohospodársky využívanej krajine,
s dôrazom na štúdium pohybu vody v systéme pôda-rastlina-atmosféra a na využiteľnosť vody
rastlinami. Hydrologická bilancia povrchu pôdy a koreňovej zóny pôdneho profilu. Základné
inžinierske výpočty a postupy pre praktickú aplikáciu zísakných poznatkov pri riešení hospodárenia
s vodou a ochrany životného prostredia, tzv. manažment vody v poľnohospodársky využívanej
krajine. Základy modelovania pohybu vody a živín v profile.
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Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné poznatky k ďalšiemu štúdiu procesov spojených s
existenciou vody v poľnohospodárskej krajine a s jej efektívnym, bezpečným a trvalo udržateľným
využívaním.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A401 Agroturistika
Gestor: Ing. Habán Miroslav PhD.
Katedra: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Agroturistika - súčasť rozvoja vidieka a CR. Definícia a formy. Silné a slabé
stránky. Podnikateľské projekty - ich obsah a vypracovanie. Ekonomické a a enviromentálne
aspekty agroturizmu. Znaky kvality a ich udeľovanie. Terénne cvičenia do objektov a
agroturistických fariem, exkurzia na medzinárodnú výstavu zameranú na cestovný ruch, vidiecku
turistiku a agroturistiku. Terénne cvičenia a exkurzie sú realizované v spolupráci s VPP SPU, s.r.o.
Kolíňany.
Cieľ predmetu: Získanie a rozšírenie znalostí z oblasti cestovného ruchu, vidieckeho cestovného
ruchu a jeho špecifickej formy, ktorou je agroturistika.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, terénne cvičenia, exkurzie, písomné práce, individuálna
práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P422 Akreditácia a certifikácia v potravinárstve
Gestor: Ing. Zajác Peter PhD.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné pojmy kvality, bezpečnosti, služieb a ochrany spotrebiteľa vo vzťahu
k akreditácii. Správna laboratórna prax, správna výrobná prax, správna poľnohospodárska prax.
Systémy manažmentu bezpečnosti potravín - ISO 22 000, BRC, EUREP GAP, IFS. Prvky systému
kvality v skúšobných laboratóriách. Akreditácia skúšobných laboratórií, posudzovanie, kritéria,
pravidlá. Metódy riadenia kvality v laboratóriu, posudzovanie, kritéria pravidlá. Metódy riadenia
kvality v laboratóriu, výťažnosť, slepé pokusy, opakovanie, regulačné diagramy. Dokumentácia a
validácia analytických metód, náväznosť meraní, postupy kalibrácie, referenčné materiály, zdroje
chýb, vyjadrovanie neistôt. Medzilaboratórne porovnávanie skúšok, testy spôsobilosti.
Cieľ predmetu: poznať požiadavky, certifikačné orgány a orgány vykonávajúce certifikáciu osôb,
naučiť sa vykonávať audity - interné, externé, certifikačné, dodávateľské, ovládať systém
posudzovania a dokumentácie, zásady opakovaného posudzovania, vypracovať dokumentáciu
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systému manažérstva kvality a príručky kvality, poznať akreditačné schémy, systémy akreditácie
laboratórií a pod.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M120 Akreditácia, certifikácia, audit
Gestor: prof. Ing. Bajla Jozef PhD.
Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Princípy akreditácie a uplatňovania akreditácie, poverené orgány. Legislatíva
certifikácie, spôsoby jej uplatňovania. Metodické smernice pre akreditáciu. Audit a predbežné
posudzovanie. Dohľad nad akreditovanými subjektmi.
Cieľ predmetu: Študent získa orientáciu v princípoch akreditácie a certifikácie, oboznámi sa s
legislatívnym rámcom akreditácie a certifikácie, ako aj so spôsobmi ich uplatňovania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 482M103 Algoritmy a dátové štruktúry
Gestor: doc. Ing. Palková Zuzana PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Oboznámiť študentov so základmi programovania a algoritmizácie úloh.
Definícia pojmov algoritmus, údaj, dátová štruktúra. Logické a numerické algoritmy, algoritmy
triedenia, rekurzívne algoritmy. Dynamické dátové štruktúry. Úvod do programovania a
syntaktickej analýzy.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov základom algoritmizácie úloh a programovania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A474 Alternatívne a energetické plodiny
Gestor: doc. Ing. Černý Ivan PhD.
Katedra: Katedra rastlinnej výroby
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Teoreticky a prakticky špecifikovaná disciplína, zameraná na problematiku
reštrukturalizácie rastlinnej výroby Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie.
Diferencovanie a diverzifikácia potravinárskych a nepotravinárskych plodín. Biologická a
pestovateľská charakteristika najvýznamnejších alternatívnych plodín a možnosti nekonvenčného
zhodnotenia produkcie tradičných plodín. Produkcia energetických plodín a možnosti získavania
energie z ich fytomasy, z hľadiska výhľadov využitia obnovitelných zdrojov energie.
Cieľ predmetu: Študent nadobudne nové poznatky z problematiky vzťahujúcej sa k pestovaniu
plodín určených k potravinárskemu, resp. nepotravinárskemu využitiu. Pochopí alternatívne
možnosti zhodnotenia produkcie plodín klasicky poľných a plodín účelovo pestovaných k cielenej
forme využiteľnej produkcie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 522M105 Alternatívne zdroje energie
Gestor: Ing. Hujo Ľubomír
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Slnečná energia, veterná energia, geotermálna a vodná energia, energia
biomasy, rastlinné oleje ako palivo pre vznetové motory, metylester repkového oleja, zmesné
palivá. Rastlinné oleje ako palivo pre vznetové motory - zloženie, získavanie repkového oleja.
Metylester repkového oleja - fyzikálno-mechanické vlastnosti biopalív, ekonomika biopalív. Vplyv
biopalív na ekológiu. Časť praktickej výučby bude realizovaná na VPP alebo v iných
organizáciách.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o netradičných a najmä obnoviteľných zdrojoch energie so
zameraním na využitie poľnohospodárskych plodín pestovaných na ornej pôde.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z501 Ampelografia
Gestor: doc. Ing. Bernáth Slavko PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva,vinohradníctva a vinárstva
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Dejiny a význam ampelografie. Čelade Vitaceae, druhy rodu Vitis z hľadiska
ich využitia v pestovaní a šlachtení viniča. Pôvod kultúrneho viniča, klasifikácia skupín viniča.
Metódy ampelografického popisu. Odrody podpníkového viniča. Charakteristika morfologických
znakov odrôd pre potreby ich identifikácie, využitie klasifikátorov pri identifikácie odrôd.
Agrobiologické vlastnosti u nás registrovaných odrôd muštových bielych a modrých - nároky na
polohu, pôdu, rez, úrodnosť a kvalitu hrozna a vína. Agrobiologické vlastnosti u nás registrovancýh
odrôd stolových - nároky na polohu, pôdu, rez, úrodnosť a kvalitu hrozna. Výsledky šlachtenia
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viniča hroznorodého na Slovensku - povolené a perspektívne klony a novošlachtenie viniča
hroznorodého. Interšpecifické odrody viniča, možnosti ich využitia pri výrobe stolového hrozna,
nealkoholických nápojov a vína.
Cieľ predmetu: Študent pozná agrobiologické požiadavky odrôd viniča. Rozoznáva odrody viniča
podľa ampelografických znakov.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 442P201 Analytická chémia
Gestor: prof.RNDr. Vollmannová Alena PhD.
Katedra: Katedra chémie
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Teoretické poznatky a správne laboratórne zručnosti z oblasti chemických a
prístrojových metód dokazovania a stanovovania zložiek rôznych anorganických a organických
látok. Poznatky sú zamerané na chemické metódy kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy (vážkové a
odmerné) a prístrojové metódy (elektrochemické, optické, separačné).
Cieľ predmetu: Oboznámiť sa zo základnými poznatkami kvalitatívnej a kvantitatívnej chemickej
analýzy, pochopiť princípy elektrochemických, rozdeľovacích a optickych inštrumentálnych
metód.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 313E205 Analýza poľnohospodárskych politík I
Gestor: doc. Ing. Pokrivčák Ján PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Hodnotí sa postavenie poľnohospodárstva v národnom hospodárstve, vývoj
slovenského a svetového poľnohospodárstva, preberajú sa politiky importérov, nástroje
poľnohospodárskej politiky - ceny, priame platby, produkčné kvóty, dôraz sa kladie na SPP EÚ,
rozvoj vidieka a štrukturálne fondy, pozornosť sa venuje agrárnym politikám USA a iných krajín
OECD a aj rozvojových krajín.
Cieľ predmetu: Poskytnutie prehľadu o poľnohospodárskych politikách v SR, EÚ a vo svete a
zároveň nástroje na ianalýzu ich dopadov na ekonomiku, spotrebiteľov, výrobcov, štátny rozpočet.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 344E305 Analýza účtovnej závierky
Gestor: Ing. Hulík Richard PhD.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Právne predpisy a vnútropodniková smernica pre vedenie účtovníctva a
zostavenie účtovnej závierky.Prípravné práce pred uzatvorením účtovných kníh - Inventarizácia,
opravné položky, časové rozlíšenie nákladov a výnosov, zúčtovanie rezerv, kurzových rozdielov,
doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka, doúčtovanie DPH a ostatných daní, výpočet a
zúčtovanie dane z príjmov splatnej a odloženej. Účtovná uzávierka - uzatváranie účtovných kníh.
Účtovná závierka - konštrukcia a analýza Súvahy a Výkazu ziskov a strát. Obsahové vymedzenie
poznámok ako súčasti účtovej záverky. Zostavenie výkazu peňažných tokov.
Cieľ predmetu: Študent nadobudne komplexné teoretické poznatky o zostavovaní individuálnej
účtovnej závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, o prezentácii
informácií účtovnej závierky a základných prístupoch finančnej analýzy na podklade údajov
účtovnej závierky. Získané poznatky sú predpokladom pre správne pochopenie a interpretovanie
finančnej situácie, výkonnosti a zmien vo finančnej situácii účtovnej jednotky.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 640A101 Anatómia hospodárskych zvierat
Gestor: Ing. Mindek Slavomír PhD.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné anatomické názvoslovie, terminológia, topografia a orientáícia na tele
HZ. Anatómia HZ podáva makroskopické znalosti o štruktúre a stavbe orgánov a orgánových
systémov HZ. Vedomosti o špeciálnych rozdieloch v orgánoch a orgánových systémoch
jednotlivých druhov HZ - porovnávacia anatómia. Tieto poznatky tvoria základ špeciálnych
zootechnických disciplín.
Cieľ predmetu: Získané vedomosti sú potrebné pre ďalšie štúdium predmetov ako fyziológia,
výživa a reprodukcia HZ
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E154 Anglický jazyk A
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
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Obsah predmetu: Opakovanie gramatiky daného jazyka s cieľom zdokonalenia komunikatívnych
zručností s orientáciou na ústny prejav.
Cieľ predmetu: Rozvíjanie štyroch základných komunikatívnych zručností.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E155 Anglický jazyk B
Gestor: PhDr. Jakabovičová Johana PhD.M.A.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Rozvíjanie jazykovej kompetencie zameranej na formu, význam a plynulosť
ústnej a písomnej produkcie.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie gramaticky korektnej a plynulej ústnej a písomnej komunikácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E257 Anglický jazyk C
Gestor: PaedDr. Moravcová Ľubomíra PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Nadobudnutie poznatkov z oblasti histórie, geografie, systému vzdelávania,
ekonomiky, životného štýlu, kultúrneho a spoločenského života danej krajiny. Prehlbovanie
komunikatívnych zručností s orientáciou na písomný prejav.
Cieľ predmetu: Oboznámenie s reáliame cieľovej krajiny. Prehlbovanie písomné prejavu s
orientáciou na písanie esejí.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E258 Anglický jazyk D
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: EN
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Obsah predmetu: Medzikultúrna komunikácia, spoznávanie kultúrneho dedičstva a súčasnosti
krajiny cieľového jazyka. Prehlbovanie komunikatívnych zručností s orientáciou na preklad.
Cieľ predmetu: Osvojenie si zásad medzikultúrnej komunikácie. Prehlbovanie písomného
vyjadrovanie, najmä prekladu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 442P101 Anorganická chémia
Gestor: prof.RNDr. Vollmannová Alena PhD.
Katedra: Katedra chémie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Poznatky zo všeobecnej a anorganickej chémie, ktoré tvoria teoretický základ
pre štúdium aplikovaných odborných predmetov. Ide o poznatky o štruktúre atómu, periodickom
zákone, chemických väzbách a z nich vyplývajúcich fyzikálno-chemických vlastností
anorganických zlúčenín. Chemické reakcie, ich kinetika, katalýza, energetika a chemická
rovnováha. Teória pravých a koloidných roztokov. Roztoky elektrolytov. Koligatívne vlastnosti
roztokov. Teórie kyselín a zásad. Autoprotolýza vody, pH roztokov. Hydrolýza solí, pufre.
Roztoky. Elektrochémia. Chemizmus a vlastnosti technicky a biologicky významných prvkov a
anorganických zlúčenín.
Cieľ predmetu: Pochopiť základné poznatky z vybraných kapitol všeobecnej chémie,
anorganickej chémie a jej systematickej časti, vlastnosti a chemizmus biologicky dôležitých
prvkov a ich zlúčenín.
Vyučovacie metódy: prednášky, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 443A306 Antropizácia pôdy
Gestor: doc. Ing. Polláková Nora PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Definícia, prieskum a klasifikácia antropogénnych pôd. Vymedzenie hlavných,
ľudskou činnosťou spôsobených vplyvov na pôdu - akými sú: poľnohospodárstvo, osídľovanie,
priemysel, ťažobný priemysel a iné vplyvy spôsobujúce zvýšenie alebo zníženie kvality pôdy.
Problematika obhospodarovania poľnohospodárskych pôd a vplyv obrábania na vlastnosti pôdy morfologické, fyzikálne, chemické, biologické (akými sú vytvorenie ornice, zhutnenie podorničia,
zmeny v kvalite a kvantite pôdnej organickej hmoty, obsah organických a minerálnych polutantov).
Špecifické znaky urbánnych pôd.
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Cieľ predmetu: Študenti sa oboznámia s hlavnými regionálnymi, ale i globálnymi problémami
vzniknutými pôsobením človeka na pôdu, ako týmto negatívnym vplyvom predchádzať a riešiť
vzniknutú nepriaznivú situáciu, a tiež, ako klasifikovať stupeň ovplyvnenia pôdy ľudskou
činnosťou.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 543M401 Aplikácia 3D grafiky v technickej praxi
Gestor: Ing. Lendelová Jana PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Tvorba technických objektov v 3D, ich modifikácia. Tvarovanie plôch a sietí,
statická vizualizácia objektov v AutoCADe, využitie výpočtovej techniky pri priemyselnom
navrhovaní objektov.
Cieľ predmetu: Študent si osvojí princípy priestorového modelovania v konštrukčnej počítačovej
grafike.
Vyučovacie metódy: cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 482M101 Aplikácia OS Linux vo fyzike a technike
Gestor: doc.RNDr. Brozman Dušan
Katedra: Katedra fyziky
Semester: L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Distribúcie: RedHat, Mandrake; Grafické aplikácie: GIMP, xfig; kancelárske
aplikácie: OpenOffice, Koffice, TEX; kreslenie grafov: kgeo, Kmplot, Gmplot, Kivio; desktopové
prostredia: KDE, Gnome; modelovanie matematických a fyzikálnych problémov: Octave (Matlab);
programovanie: C++, Kdevelop, Glade.
Cieľ predmetu: Študent získa nové teoretické poznatky a praktické znalosti v OS Linux. Pochopí
filozofiu slobodného softvéru a je schopný použiť OS Linux pri riešení fyzikálnych a technických
problémov
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 482M104 Aplikačné programovanie v jazyku Visual Basic
Gestor: prof. Ing. Hrubý Dušan PhD.

11

Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Vizuálne programovanie. Vlastnosti a varianty jazyka Visual Basic. Integrované
vývojové prostredie. Základné ovládacie prvky Toolboxu. Panely nástrojov a dialógové okná.
Vlastnosti objektov. Premenné a konštanty. Dátové typy. Rozhodovacie príkazy, cykly a časovače.
Ladenie aplikácie. Reťazce. Tvorba menu. Moduly. Funkcie a procedúry. Nápoveda MSDN. Polia.
Udalosti. Grafické objekty. Matematické funkcie a vykresľovanie grafov. Databáza a Visual Basic.
Objekt OLE. Formuláre MDI. API funkcie. Práca s binárnymi a textovými súbormi. Komunikácia
vytvorenej aplikácie so štandardnými perifériami PC.
Cieľ predmetu: Študent získa prehľad o súčasnom stave programovacích techník v prostredí PC.
Oboznámi sa v vývojovým prostredím jazyka Visual Basic, s jeho vlastnosťami a použití v
prostredí PC. Uvedomí si oblasť využitia a trendy rozvoja tohto programovacieho jazyka .Bude
schopný vytvoriť jednoduché aplikácie a dokáže pomocou nich komunikovať s perifériami cez
štandardné rozhrania PC.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 482M105 Aplikačný software
Gestor: Ing. Olejár Martin PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Operačný systém Windows XP - pracovať s oknami, efektívne využívať
jednotlivé ovládacie prvky a multitasking, nastaviť si parametre operačného systému a jeho
aplikácií podľa vlastných požiadaviek, pridať ďalšie technické alebo programové vybavenie.
Programu MS Word - práca s textovým dokumentom, vytvoriť tabuľku alebo graf, tvorba šablón,
hromadná korešpondencia. Program MS Excel - práca so zošitom, listami a bunkami, resp.
oblasťami buniek, navrhnúť a realizovať tabuľku a vytvoriť graf, realizovať výpočty v tabuľkách
pomocou funkcií a vzorcov, navrhnúť a realizovať jednoduché makrá. Práca so zoznamom.
Program MS Power Point - Práca s textom, objektmi , vzhľad prezentácie, kreslenie, grafika.
Cieľ predmetu: Práca s počítačom a jeho štandardným vybavením (HW aj SW)
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M101 Aplikovaná elektronika
Gestor: Ing. Pap Miroslav PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Úlohy a ciele využitia elektroniky v poľnohospodárstve. Základné prvky a
funkčné bloky systémov. Systémy automatickej kontroly dodržiavania agrotechnických
požiadaviek pri orbe, výseve, zbere a chemickej ochrane rastlín. Univerzálne a unifikované
systémy automatickej kontroly. Systémy automatického navádzania strojov. Využitie elektroniky v
živočíšnej výrobe.
Cieľ predmetu: Študent sa oboznámi s najnovšími aplikáciami a prínosmi elektroniky v strojoch
pre rastlinnú a živočíšnu výrobu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 214Z301 Aplikovaný interiérový dizajn
Gestor: Ing. Hillová Dagmar PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Úvod do štúdia aplikovaného interiérového dizajnu. Funkcie rastlín, interiéry.
Základné pestovateľské faktory. Estetické riešenie priestoru. Výber nádob. Mobilná zeleň pre
interiéry, balkóny, terasy, malé záhradné plochy, paludárium, epifitické zoskupenie. Základy tvorby
zimných záhrad. Naturalizovaná a exotická flóra. Rezané kvetiny ako súčasť interiérového dizajnu.
Uplatnenie lianovitých druhov v interiéry. Kvetiny s aromatickými účinkami, ako súčasť
aromoterapie v kúpeľných zariadeniach. Sušená väzba, doplnok interiérových dekorácií. Využitie
umelých kvetín. Praktická realizácia návrhu interiérovej úpravy.
Cieľ predmetu: Osvojenie nových pestovateľských technológií v interiérovom dizajne, návrh,
realizácia a údržba interiérových úprav
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 623Z401 Arboristika
Gestor: prof. Ing. Paganová Viera PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Morfológia a fyziológia drevín. Príčiny a pôvod deštrukčných procesov pri
drevinách. Zdroje a príčiny ohrozenia stability stromov. Metódy technickej stabilizácie stromov.
Fyziologická a biomechanická vitalita stromov - metódy jej hodnotenia a determinácie. Metódy a
postupy na predĺženie vitality drevín v urbanizovanom prostredí a v krajine. Rez a ošetrovanie
stromov ako nástroj ich stabilizácie. Ošetrenie poranení, sanácia a dezinfekcia dutín. Aktuálne
trendy v arboristike, materiály na ošetrovanie a ochranu stromov. Praktický nácvik techník
sanitárneho ošetrenia a stabilizácie drevín na stanovišti, praktické oboznámenie s metódami
hodnotenia vitality drevín a analytického spracovania terénnych dát.

13

Cieľ predmetu: Poznanie biologických princípov, metód a techník starostlivosti o dreviny v
mestskom prostredí s dôrazom na predĺženie ich stability (bezpečnosti) a životnosti
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z401 Ateliéry krajinárskej tvorby
Gestor: Ing. Kuczman Gabriel PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Projekčné riešenie zelene v poľnohospodárskej a lesnej krajine s dôrazom na
zeleň záujmového územia.Spracovanie analýzy, hodnotenie a návrhy optimálneho funkčného
usporiadania činností v krajine a v sídle. Riešenie návrhov vegetačných štruktúr v krajine a sídla.
Tvorba územných systémov ekologickej stability. Návrh rekreácie v krajine. Návrh obnovy
vidieckeho sídla z hľadiska vegetácie. Návrh na nové riešenie a využitie kontaktných zón sídla s
krajinou. Začlenenie sídla do krajiny. Sídlo ako súčasť obrazu krajiny. Návrh obrazu krajiny
riešeného územia. Projekt, štúdia sa spracováva v mierke 1:10 000, 1:5 000, 1: 1 000, 1:500.
Ateliéry krajinnej tvorby sú vedené formou zadania seminárnej práce.
Cieľ predmetu: Študent si vyskúša využitie teoretických princípov krajinárskej tvorby v
praktickom riešení krajinárskych úprav, napr. rozptýlená zeleň v krajine, komunikácie, vodné toky
a plochy, technické dielo v krajine, komplexné riešenie krajinného segmentu.
Vyučovacie metódy: semináre, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z302 Ateliéry parkovej tvorby
Gestor: Ing. Kuczman Gabriel PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Praktické oboznámenie sa s jednotlivými stupňami projektovej dokumentácie
pre stupeň stavebné povolenie. Predmet syntetizuje poznatky kompozície, výtvarných zásad a
princípov znalosti používania rastlinného i stavebného materiálu. Na základe teoretických
poznatkov študenti navrhujú konkrétne riešenia úpravy rodinných záhrad v realizačných mierkach
(1:500, 1:200 a 1:100).
Cieľ predmetu: Študent vypracuje dokumentáciu sadovníckych úpravy konkrétnej záhrady RD s
uplatnením teoreticky zvládnutých kompozičných princípov (farebnosť priestoru, princíp ilúzie,
mierky, proporcionality prvkov, ...)
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z401 Ateliéry tvorby verejnej zelene
Gestor: Ing. Halajová Denisa PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet nadväzuje na Ateliéry parkovej tvorby a Ateliéry vyhradenej zelene. Je
praktickou aplikáciou poznatkov z predmetu Teória parkovej tvorby v navrhovaní a vypracovaní
komplexnej projektovej dokumentácie väčších celkov v sídlach a jeho záujmovom území.
Objektom riešenia sú námestia, pešie zóny, uličné aleje, nábrežia riek a vodných plôch, centrá
rekreácie, kultúry a obchodu, pobytové parky v sídlach s verejným využívaním. Alternatívne
riešenie za individuálneho vedenia pedagóga.
Cieľ predmetu: Študent získa komplexné myslenie a osvojí si tvorivú činnost. Rieši zadaný
priestor mesta alebo obce z hľadiska návrhu plôch zelene a prvkov malej architektúry pre verejné
využívanie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z502 Ateliéry tvorby vyhradenej zelene
Gestor: Ing. Bihuňová Mária PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet nadväzuje na predmety Ateliéry parkovej tvorby a Ateliéry tvorby
verejnej zelene. Praktická aplikácia poznatkov z predmetu Teória parkovej tvorby,Parková tvorba v
navrhovaní a vypracovaní komplexnej projektovej dokumentácie s ohľadom na špecifiká
vyhradenej zelene pri objektoch občianskej vybavenosti a v priemyselných zónach. Alternatívne
riešenie za individuálneho vedenia pedagóga. Riešenie náročnejších sadovníckych úprav,tvorba a
revitalizácia zelene obytných súborov,špeciálne formy vyhradenej zelene, zeleň nemocníc,
liečebných ústavov, cintorínov a príp. historickej zelene. Zadanie podkladov riešeného modelového
objektu, rozbor širších a prevádzkových vzťahov v území, inventarizácia zelene.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov spracovať kompletnú sadovnícku
dokumentáciu, a to na konkrétnom priestore rozsiahlejšieho územia sadovníckych úprav v
realizačnej mierke, s dôrazom na sadovnícky detail, rezy, vytyčovací, osadzovací výkres.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 523M305 Automatizácia
Gestor: Ing. Lukáč Ondrej PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Názvoslovie automatizačnej techniky podľa STN 01 0170. Snímače
neelektrických veličín. Zariadenia na vyhodnocovanie a prenos signálov meraných veličín.
Zosiľňovače, spínacie prvky. Regulačné orgány a ich pohony. Elektrotechnické schémy v
automatizačnej technike. Obvody automatík. Súčasti technickej dokumentácie AVZ. Automatická
regulácia. Dynamické charakteristiky sústav, regulátorov a regulačných obvodov.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o fungovaní základného regulačného obvodu, je schopný
navrhnuť a realizovat jednoduchu automatiku na báze kontaktných a bezkontaktných prvkov.
Návrh kontaktovej automatiky preukáže semestrálnou prácou.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M202 Automatizácia technologických procesov
Gestor: Ing. Pap Miroslav PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Unifikácia technologických prostriedkov riadenia. Inteligentné senzory.
Prevodníky a vysielače. Spojité regulátory. Číslicová regulácia. Logické riadenie a PLC obvody.
Fuzzy riadenie. Simulácia technologického procesu. Akčné členy. Technologické počítače.
Počítačové vyhodnocovanie.Automatizácia vo vybraných technologických procesov. Palubné
počítače. Expertné systémy.
Cieľ predmetu: Študent získa prehľad o štandardných i súčasných prvkov automatizačnej techniky
v prevádzkových podmienkach. Bude sa vedieť orientovať vo využití priemyselných komunikácií i
vizualizačných (SCADA) systémov, navrhne jednoduché fuzzy riadenie na použite pri navigácii
vozidla a pochopí súvislosti s implementáciou znalostnej databázy a expertných systémov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 344E306 Automatizácia účtovníctva
Gestor: doc. Ing. Látečková Anna PhD.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Absolvovaním predmetu študent získa teoretické a praktické poznatky z oblasti
využívania výpočtovej techniky pri vedení účtovníctva. Obsahom výučby sú nasledovné okruhy
problematiky: vývoj a význam automatizácie účtovníctva, účtovníctvo v podnikovom IS,
ekonomický softvér, kritériá pre výber softvéru, projektovo-programová dokumentácia, riešenie
účtovných prípadov softvérovými aplikáciami.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je ozrejmiť študentom základné princípy práce účtovného
softvéru, oboznámiť so súčasnými softvérovými produktami, kotré umožňujú komplexnú evidenciu
a spracovanie účtovných dokladov v nadväznosti na informačný systém podniku. Hlavná pozornosť
je venovaná analýze a praktickej aplikácii účtovného softvéru.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z301 Automatizované projektovanie stavieb
Gestor: doc. Ing. Moravčík Ľuboš PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: DE,EN,SK
Obsah predmetu: Úvod do práce s AutoCADom, podporné súbory, vstupy dát, obslužné príkazy,
príkazy pre kreslenie entít, editačné a exekutívne príkazy, výstupy na grafické zariadenia,
systémové knižnice a premenné. Nadstavbové programové vybavenie - s aplikáciou v projekčnej
praxi. Práca v CAD/CAE systéme.
Cieľ predmetu: Získať komplexné poznatky o používaní CAD/CAE/CAM technológií v stavebnej
oblasti. Získať počítačovú zručnosť pre proces navrhovania vybraných typov stavebných
konštrukcií. Pochopiť komplexný proces projektovania a väzbu: Projektovanie (design) -> statické
posúdenie -> výroba konštrukcie..
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 911Z002 Bakalárska práca
Gestor:
Katedra: Dekanát Fakulty záhradníctva a krajin.inžinierstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 10,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Písanie práce - základy typografie. Spracovanie dokumentačného materiálu tabuľky, grafy schémy, obrázky. Prezentácia práce - tlačená, ústna.
Cieľ predmetu: Študent vypracuje záverečnú prácu podľa metodiky písania bakalárskych prác.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 911M201 Bakalárska práca
Gestor:
Katedra: Dekanát TF
Semester: Z,L ECTS kredity: 10,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Prehľad literatúry, práca s odbornou a vedeckou literatúrou. Experimentálne
merania. Tabuľkové a gafické
spracovanie nameraných hodnôt, štatistické spracovanie.
Konzultácie. Spracovanie písomnej časti bakalárskej práce.
Cieľ predmetu: Absolvent preukazuje schopnosť pracovať s vedeckou a odbornou literatúrou,
odborne popísať metodický postup práce príp. dosiahnuté čiastočné výsledky.
Vyučovacie metódy: semináre, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911A301 Bakalárska práca
Gestor: doc. Ing. Trakovická Anna CSc.
Katedra: Dekanát FAPZ
Semester: Z,L ECTS kredity: 12,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent vypracuje a odovzdá bakalársku prácu na základe kompilácie získaných
teoretických vedomostí a praktických zručností (podľa charakteru bakalárskej práce).
Cieľ predmetu: Vypracovanie a vytvorenie vlastnej bakalárskej práce.
Vyučovacie metódy: semináre, laboratórne práce, terénne cvičenia, písomné práce, individuálna
práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P301 Bakteriológia
Gestor: doc. Ing. Kačániová Miroslava PhD.
Katedra: Katedra mikrobiológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Cytologická a morfologická charakteristika baktérií. Výživa, rast a
rozmnožovanie. Všeobecné základy systematiky, charakteristika oddelení, tried a skupín,
ekologický význam baktérií a využitie poznatkov v praktickej činnosti.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o cytologickej a morfologickej charakteristike,.
výžive, raste a rozmnožovaní baktérií. Získa všeobecné základy systematiky, charakteristiky
oddelení, tried a skupín, ekologický význam baktérií a využitie poznatkov v praktickej činnosti.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 541M101 Balenie potravín
Gestor: doc. Ing. Zeman Stanislav PhD.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Logistika a balenie. Systémy kódovaných balených výrobkov a prepravných
jednotiek.Dizajn potravinárskych obalov Fyzikálno-mechanické vlastnosti obalov, plasticita,
elasticita,
zmraštiteľnosť.
Rozdelenie
obalových
prostriedkov
z
hľadiska
ich
funkcie.Biodegradovatelné obaly. Ochranné funkcie obalov, mechanické, klimatické a biologické,
vplyvy pôsobiace na obaly a na výrobky. Balenie aseptické a v ochrannej atmosfére. Baliace stroje
a zariadenia. Systémy plnenia, dávkovania, uzatvárania tekutých, kašovitých, sypkých a kusovitých
výrobkov. Etiketovacie stroje a zariadenia.Prerušovaný a kontinuálny tokový princíp plnenia.
Ekológia, recyklácia obalov.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky z oblasti ochrany potravín pred vonkajšími
klimatickými vplyvmi, pochopí vzájomné vzťahy obalových materiálov vo väzbe na ich
mechanické a fyzikálne vlastnosti. Je schopný navrhnúť a zhodnotiť baliaci proces pri optimálnych
nákladoch, ako i riešiť spôsoby zneškodňovania obalových odpadov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E102 Bankové operácie
Gestor: doc. Ing. Kučera Milan CSc.
Katedra: Katedra financií
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Definovať a charakterizovať bankový systém, úlohu bánk v trhovej ekonomike
a zásady ich riadenia. Špecifikovať aktívne a pasívne bankové operácie, úverové produkty a
vklady. Obsah predmetu je zameraný na charakteristiku platobných systémov, platobné operácie,
formy a nástroje platobného styku.
Cieľ predmetu: Predmet je koncipovaný s cieľom dosiahnuť u absolventov zručnosti a vedomosti
v oblasti bankových operácií a platobného styku a ich tvorivú aplikáciu v praxi
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P202 Bezpečnosť a kontrola potravín
Gestor: doc. Ing. Golian Jozef Dr.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Bezpečnosť potravín ako základný predpoklad zdravia populácie. Biela kniha o
bezpečnosti potravín a jej uplatňovanie v praxi.. Legislatíva súvisiaca s bezpečnosťou potravín.
Organizácia úradnej kontroly potravín a systémy kontroly potravín v SR. Vplyv podmienok a
technológie výroby na bezpečnosť potravín. Faktory ohrozujúce bezpečnosť - nevhodné
technológie, nevhodné suroviny, nedostatky pri výrobe, ľudský faktor. Systémy podporujúce
bezpečnosť potravín - správna výrobná prax, správna hygienická prax, systém kritických bodov,
ISO normy a pod. Bezpečnosť potravín z pohľadu spotrebiteľa- prevencia alimentárnych ochorení.
Ekonomika bezpečnosti potravín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P414 Bezpečnosť potravín
Gestor: doc. Ing. Golian Jozef Dr.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Bezpečnosť potravín ako základný predpoklad zdravia populácie. Biela kniha o
bezpečnosti potravín a jej uplatňovanie v praxi. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a úloha
úradov v jednotlivých krajinách. Európska informačná sieť pre analýzu rizík. Databázy pre
hodnotenie rizík, príručky pre manažment rizika. Vývoj a stratégia rizika na základe systému
HACCP. Vývoj a stratégia pre komunikáciu o riziku pre spotrebiteľa, vedcov a štátne inštitúcie.
Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá. Faktory ohrozujúce bezpečnosť potravín.
Ekonomika bezpečnosti potravín.
Cieľ predmetu: uplatňovať systém manažérstva bezpečnosti potravín bezpečnosti potravín,
aplikovať systém vysledovateľnosti vo výrobe potravín, ovládať rýchly výstražný systém pre
potraviny a krmiva, aplikovať metódy odhadu a riadenia rizík v potravinárstve, aplikovať nástroje
bezpečnosti potravín v praxi,
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 861M501 Bezpečnosť technických systémov
Gestor: Ing. Žitňák Miroslav PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Teória technických systémov, základné pojmy, bezpečnosť technických
systémov, technické procesy, štruktúra a klasifikácia technických systémov.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o základných pojmoch, štruktúre, vlastnostiach a
bezpečnosti technických systémov.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M104 Bezpečnosť techniky
Gestor: prof. Ing. Rusnák Juraj PhD.
Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Úvod, význam bezpečnosti. Základné pojmy bezpečnosti techniky. Základy a
stratégia bezpečnosti práce. Analýza nebezpečenstiev. Konštruovanie techniky so zohľadnením
noriem zákonov o bezpečnosti techniky. Bezpečnosť zariadení v poľnohospodárstve. Všeobecná
bezpečnosť elektrických zariadení. Bezpečnosť a manipulácia s chemickými a nebezpečnými
látkami. Bezpečnosť a manipulácia vo výbušnom prostredí. Zásad požiarnej ochrany. Organizácia
bezpečnosti v podnikoch.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky z oblasti bezpečnosti technických zariadení, technických
požiadaviek na výrobky s posudzovaním zhody, oboznámi sa s pravidlami bezpečnosti pri práci so
strojmi a zariadeniami používanými v poľnohospodárstve, pri práci s chemickými látkami, s
analýzou požiarneho nebezpečenstva.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P201 Biochémia
Gestor: doc.RNDr. Urminská Dana CSc.
Katedra: Katedra biochémie a biotechnológie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné vlastnosti živých systémov, topochémia bunky, biochémia
membránového transportu iónov a energetika biochemických reakcií v bunke. Biochemizmus
biokatalýzy a klasifikácia enzýmov. Biochémia fotosyntézy, jav fotorespirácie, chemiosmotická
teória transformácie energie. Biochémia dýchania a biologická oxidácia. Biosyntéza a
metabolizmus sacharidov, tukov a dusíkatých látok. Štruktúra, biologický význam a biosyntéza
nukleových kyselín a bielkovín. Regulácia metabolických procesov v živých organizmoch.
Cieľ predmetu: Získanie vedomostí o chemickom zložení živých systémov a o metabolických
premenách látok v živých systémoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 421P302 Biochémia výživy
Gestor: Ing. Szabová Eva PhD.
Katedra: Katedra biochémie a biotechnológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné princípy v oblasti výživy. Princípy metabolickej regulácie, transport
látok cez membrány. Bielkoviny, sacharidy a lipidy - ich biochemická charakteristika, klasifikácia
z hľadiska výživy a ich metabolizmu. Vzájomné vzťahy v metabolizme daných živín. Esenciálne
zložky výživy - vitamíny, minerálne a stopové prvky a ich vzťah k metabolizmu. Voľné radikály a
antioxidanty a mechanizmus ich účinku.
Cieľ predmetu: Cieľom "Biochémie výživy" ako dynamickej disciplíny je zaoberať sa všetkými
súvislosťami metabolizmu živín a energie v ľudskom organizme.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 726A303 Biochémia výživy ľudí
Gestor: prof. Ing. Turianica Ivan DrSc.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Biochemické vzťahy zloženia ľudského tela a komponentov výživy.
Metabolizmus bielkovín, sacharidov, lipidov ako komponentov výživy v organizme a ich úloha v
biosyntéze chemických analógov človeka. Metabolizmus minerálnych makro, mikronutrientov,
vody a ich úloha pre funkcie jednotlivých orgánov, tkanív, systémov a celého organizmu. Súvislosť
metabolizmu bielkovín, tukov, sacharidov v organizme človeka a úloha pre jeho zdravie.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o zložení a metabolickej súvislosti štrukturálnych
elementov tkanív človeka a zložiek stravy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P401 Biochemické metódy
Gestor: doc.RNDr. Urminská Dana CSc.
Katedra: Katedra biochémie a biotechnológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Princípy a možnosti použitia základných preparatívnych a analytických metód v
biochémii. Všeobecné laboratórne postupy a prípravy vzoriek. Separačné metódy -centrifugácia,
chromatografia, elektroforéza. Optické rádioizotopové a imunochemické metódy.
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Cieľ predmetu: Získať prehľad o základných metódach prípravy biologického materiálu a
možnostiach jeho analýzy na molekulárnej úrovni. Pochopením podstaty jednotlivých
biochemických metód získa študent možnosť voliť si alternatívne postupy pri práci v laboratóriu a
schopnosť lepšieho porozumenia experimentálnych vedeckých textov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P402 Biochemické technológie
Gestor: doc.RNDr. Urminská Dana CSc.
Katedra: Katedra biochémie a biotechnológie
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Výber a príprava produkčných kmeňov mikroorganizmov pre biotechnologické
výroby. Biochémia mikroorganizmov. Metódy rDNA. Substráty a strojné zariadenia. Výroba
enzýmov, aminokyselín, antibiotík, hybridómové technológie, biodegradácia odpadov, výroba
bioplynu, liehu, droždia, biometalurgia.
Cieľ predmetu: Získanie základných vedomostí o kultivácii mikroorganizmov pre ich priemyselné
využitie a o chemických, biochemických a technologických princípoch výroby biologicky
aktívnych látok.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621P401 Biodiverzita v chove hospodárskych zvierat
Gestor: prof. Ing. Bulla Jozef DrSc.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Genetické zdroje a ich význam. Genofond, tvorba, ochrana, využívanie.
Konzervácia genetických zdrojov in situ a ex situ. Ekologické farmy v živočíšnej výrobe.
Biodiverzita a trvalo udržateľný rozvoj. Národná stratégia biodiverzity. Medzinárodná výmena
genofondu. Legislatíva. Informatika. Biologická bezpečnosť.
Cieľ predmetu: Získanie základných poznatkov o prioritách, formách a spôsoboch konzervácie a
využitia biodiverzity hospodárskych zvierat v trvalo udržateľnom rozvoji.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621A466 Biodiverzita v populáciách hospodárskych zvierat
Gestor: prof. Ing. Kadlečík Ondrej CSc.
Katedra: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Biologická diverzita, genofond a živočíšne genetické zdroje. Vnútrodruhová a
medzidruhová variabilita. Genetická vzdialenosť populácií. Agrobiologický význam udržovania
živočíšnych genetických zdrojov. Formy ochrany udržania živočíšnej biodiverzity a význam
interakcie genotyp-prostredie. Génové banky, dokumentácia, tvorba databáz a legislatíva.
Trvaloudržateľné využívanie živočíšnych genetických zdrojov a ich význam na produkciu
funkčných potravín. Hodnotenie genetickej diverzity.
Cieľ predmetu: Študent získa vedomosti o agrobiologickom význame živočíšnej biodiverzity
a trvalo udržateľnom využívaní živočíšnych genetických zdrojov na produkciu bezpečných
potravín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 522M401 Bioenergetika
Gestor: doc. Ing. Piszczalka Jan PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obnoviteľné formy energie. Vlastnosti biomasy a jej využitie. Plodiny pre
výrobu fytomasy. Zušlachťovanie biomasy používanej na výrobu biopaliva. Výroba tuhých palív z
biomasy - štiepky, pelety. Výroba plynných palív z biomasy splynovaním a anaeróbnym
vyhnívaním - drevný plyn, bioplyn. Výroba kvapalných palív z biomasy - bionafta, bioalkoholy.
Energetická hodnota biomasy. Výroba mechanickej, tepelnej, a elektrickej energie z biomasy.
Trendy vo využívaní biopalív -kogenerácia, palivový článok,...
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o možnosťiach využitia biomasy na energetické
účely, výrobe tuhých, plynných a kvapalných palív z biomasy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 442P301 Biofyzikálna chémia
Gestor: Ing. Stanovič Radovan PhD.
Katedra: Katedra chémie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Chemická termodynamika biologických sústav. Chemická kinetika. Katalýza.
Koligatívne vlastnosti roztokov (ebulioskopia, kryoskopia, osmóza). Difúzia. Viskozita kvapalín.
Povrchové javy a adsorpcia. Membranológia. Mechanizmus transportu cez biomembrány.
Membránové rovnováhy. Koloidika. Štruktúra koloidnej micely. Stabilita koloidných roztokov a
zrušenie koloidného stavu (koagulácia, disolúcia, peptizácia). Ochranné koloidy, emulgátory, gély.
Elektroforéza, elektroosmóza. Dialýza, ultrafiltrácia, reverzná osmóza, sedimentácia. Potraviny ako
koloidné sústavy. Biologický význam koloidov.
Cieľ predmetu: Oboznámiť sa zo základnými pojmami chemickej termodynamiky, kinetiky a
koloidnej chémie a ich aplikáciou v potravinárstve.
Vyučovacie metódy: prednášky, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A113 Biológia pôdy
Gestor: doc. Ing. Tobiašová Erika PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Pôda a jej biologické vlastnosti. Oboznámenie sa s pôdnym mikro-, mezo- a
makroedafónom. Účasť mikroorganizmov a zooedafónu na procesoch transformácie organických
látok v pôdach, tvorbe pôdneho humusu a pôdnych agregátov a ostatných biochemických dejoch.
Kolobehy základných biogénnych prvkov a účasť mikroorganizmov na nich. Určovanie množstva
uhlíka biomasy mikroorganizmov, intenzity procesov mineralizácie na základe uvoľňovaného CO2
a vybraných enzýmových aktivít. Alelopatia, biologická kontaminácia pôd a ich remediácia. Vplyv
environmentálnych faktorov ako teplota, pH, aerácia, ale i obsah živín, obrábanie, atď. na druhovú
skladbu mikrooorganizmov. Metódy stanovenia jednotlivých zložiek biologického podielu pôdy.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študenta s procesmi, ktoré prebiehajú v pôde vo
vzťahu k transformáciám pôdnej organickej hmoty a organizmom, ktoré sa na nich podieľajú.
Pochopením týchto zákonitostí by ich mal byť študent schopný posúdiť a zároveň pružne reagovať
na zmeny v obsahu organickej hmoty v pôde a tým zabrániť zhoršovaniu jej vlastností.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 640P102 Biológia živočíšnej produkcie
Gestor: prof. MVDr. Massanyi Peter PhD.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Predmet popisuje postavenie biológie živočíchov vo vzťahu k
biotechnologickým a potravinárskym vedám a živočíšny organizmus ako otvorený systém.
Charakterizujú sa základné regulačné mechanizmy, homeostáza. Nasleduje charakteristika
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jednotlivých systémov organizmu so zameraním hlavne na svalovú hmotu, viscerálne orgány ako aj
laktáciu. V súvislosti s predmetom štúdia sa charakterizujú orgánové systémy ako zdroj produkcie
ale aj ich premena v organizme.
Cieľ predmetu: Predmet prináša informácie ohľadom biologickej podstaty živočíchov so
zameraním na jednotlivé orgánové systémy najmä tie ktoré majú vzťah ku produkcii živočíchov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 851A301 Biologické metódy v ochrane rastlín
Gestor: prof. Ing. Cagáň Ľudovít CSc.
Katedra: Katedra ochrany rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Rozdelenie biologických metód ochrany rastlín. Predátory. Parazitoidy
v biologickej ochrane rastlín. Patogénne mikroorganizmy v biologickej ochrane rastlín. Využitie
sterilného hmyzu a hormónov v ochrane rastlín. Biologické metódy ochrany proti vybraným
druhom škodcov a chorôb.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznať metódy biologickej regulácie chorôb a škodcov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P307 Biologicky aktívne zložky potravín
Gestor: doc. Ing. Bojňanská Tatiana CSc.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Predmet je zameraný na základné skupiny biologicky aktívnych látok vitamíny, antioxidanty, farbivá, sacharidy, vlákninu, lipidy a mastné kyseliny. Vo všetkých
skupinách členenie na: výskyt, hlavné zdroje, vlastnosti fyzikálno-chemické, stabilita, metódy
získavania, metódy stanovenia, biologická účinnosť. Cvičenia budú zamerané na metódy
stanovenia jednotlivých skupín látok.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so základnými zložkami potravín a aditívnymi látkami,
ktoré majú je preukázateľný vplyv na zdravie ľudí. Vzájomné synergické pôsobenie, vzťahy , ich
využitie v potravinárstve.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 443Z102 Biometeorológia
Gestor: doc. Ing. Igaz Dušan PhD.
Katedra: Katedra biometeorológie a hydrológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Atmosféra - zloženie, funkcia atmosféry. Slnečné žiarenie a jeho
biometeorologický význam. Teplota vzduchu a pôdy a ich biometeorologický význam. Kolobeh
vody v prírode a biometeorologický význam vody. Prúdenie vzduchu, biometeorologický význam
vetra. Teória a predpovede počasia. Funkcia klimatológie, agrometeorológie, fenológie a
mikroklimatológie v systéme poľnohospodárských vied. Biometeorologické služby. Modelovanie
produkčných procesov. Organizácia biometeorologických služieb a meraní.
Cieľ predmetu: Poznávať vplyvy makro a mikroprostredia atmosféry na fyzikálno - chemické
systémy a živé organizmy. Naučiť využívať, ale aj ovplyvňovať faktory marko a mikroklímy v
súlade s požiadavkami praxe.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 462A402 Biometrika
Gestor:
Katedra: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Príprava údajov, triedenie biologických údajov a ich počítačové spracovanie.
Práca so štatistickým programovým vybavením. Výberové metódy v biometrike. Výpočet
základných štatistických hypotéz. Parametrické a neparametrické testy. Základná korelačná a
regresná analýza. Základy analýzy rozptylu biologických údajov.
Cieľ predmetu: Študent získa základne vedomosti aplikácie štatistických metód v biologických a
poľnohospodárskych systémoch živočíšneho charakteru.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 852U301 Biosozológia (Ochrana biodiverzity)
Gestor: prof.RNDr. Eliáš Pavol CSc.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Živá príroda: biologická rozmanitosť. Ohrozenie biodiverzity: prejavy a príčiny.
Vývoj názorov na ochranu prírody. Biológia ochrany prírody. Miznutie druhových populácií ako
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proces a jeho monitorovanie. Územná ochrana z hľadiska biosozológie - možnosti, úlohy, poslanie.
Usmerňovanie vývoja (manažment, obhospodarovanie, starostlivosť). Vzácne a ohrozené biotopy
/ekosystémy, držiavanie, obnova, kreácia. Ochrana biosféry. Seminárna práca. Terénne cvičenie.
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné informácie o biodiverzite, jej ohrození a formách
ochrany na rôznych úrovniach ako aj legislatívnom a organizačnom zabezpečení ochrany na
národnej a medzinárodnej úrovni.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z402 Biotechnika krajinnej zelene
Gestor: prof. Ing. Paganová Viera PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Brehové porasty, vetrolamy, protideflačné pásy, protiemisné a protihlukové
vegetačné pásy, zeleň s asanačným a revitalizačným účinkom. Funkčné, plošné a priestorové
špecifiká rozptýlenej zelene. Kritériá pre výber vhodného sortimentu drevín. Spôsoby a
technologické postupy zakladania a údržby zelene v krajine. Špecifiká obnovy krajinnej zelene a
postupy pri jej realizácii. Problematika revitalizácie krajiny vegetačnými úpravami. Technológie a
postupy pri revitalizácii oblasti poškodených agrárnou a industriálnou činnosťou, rekultivácie.
Súčasťou výučby je 15 hod. terénne cvičenie.
Cieľ predmetu: Oboznámenie s metódami a postupmi starostlivosti o zeleň v krajine od
zakladania cez výchovu až po proces obnovy
Vyučovacie metódy: prednášky, terénne cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 640P502 Biotechnológia oplodnenia a embryonálneho vývoja
Gestor: doc. Ing. Lukáč Norbert PhD.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Endokrinológia pohlavnej sústavy. Vývoj a dozrievanie oocytov a spermií,
procesy oplodnenia hospodárskych zvierat. Vývoj raných embryí, hodnotenie vývojových štádií a
klasifikácia ich životaschopnosti. Laboratórne techniky oplodnenia in vitro, kultivácie,
kryokonzervácie a mikromanipulácie s gamétami a embryami. Princípy biotechnických metód
riadenej reprodukcie hospodárskych zvierat - stimulácia pohlavnej činnosti, synchronizácia a
ovulácie, superovulácia a prenos embryí, raná diagnostika gravidity, indukcia pôrodu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je štúdium procesov oplodnenia, raného embryonálneho vývoja
a biotechnických postupov riadenej reprodukcie zvierat
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P502 Biotechnológie v rastlinnej produkcii
Gestor: Mgr. Balážová Želmíra PhD.
Katedra: Katedra biochémie a biotechnológie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Rastlinné pletivové kultúry - typy kultúr, mikropropagácia, bunkové suspenzie a
sekundárne metabolity, in vitro produkcia haploidov, somaklonálna variabilita. Prenos génov do
rastlín - dočasná a stabilná expresia transgénov, metódy prenosu génov, umlčanie génov. Zvýšenie
úžitkových vlastností rastlín - rezistencia k biotickým a abiotických stresom, rezistencia k
herbicídom, zvýšenie kvality, transgénne rastliny ako bioreaktory. Molekulárne markery a
markerovo podporovaná selekcia. Legislatíva.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je ozvejmiť študentom základné metódy a techniky rastlinných
pletivových kultúr, techník rekombinovanej DNA, prenosu génov do rastlín, zlepšenie vlastností
rastlín, genomiku, bioinformatiku.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, exkurzie,
individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621P304 Biotechnológie v živočíšnej produkcii
Gestor: prof. Ing. Chrenek Peter DrSc.
Katedra: Katedra biochémie a biotechnológie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Genóm hospodárskych zvierat. Polymorfizmus DNA. DNA rekombinantné
technológie. Mikromanipulačné techniky. Transgenéza živočíchov. Klonovanie. Génfarming.
Génová terapia. Biotechnológie v reprodukcii. Biotechnológie v šľachtení. Produkcia biologicky
aktívnych látok. Biotechnológie a potravinová bezpečnosť. Etika a legislatíva.
Cieľ predmetu: Systémovo pripraviť poslucháčov a absolventov na získanie základných
vedomostí pre pochopenie funkcie a významu živočíšnych biotechnológií v spoločenskej praxi pri
rešpektovaní legislatívnych a etických noriem a ich využitie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, písomné práce, individuálna
práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621Z204 Bonitácia a cena pôdy
Gestor: prof. Ing. Streďanská Anna PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ) - princípy klasifikácie a
hodnotenia pôd a regiónov podľa pôdno-stanovištných charakteristík. Interpretácia BPEJ pri
ochrane, zúrodňovaní, usporiadaní a využívaní poľnohospodárskej pôdy - riešenie organizácie
pôdneho fondu (pozemkové úpravy), návrh zúrodňovania pôd (odvodnenie, závlahy, melioračné
hnojenie a vápnenie, zúrodňovanie ľahkých pôd, pôd ťažkých a na zhutnenie náchylných,
skeletovitých pôd, erózne ohrozených pôd), územné a krajinné plánovanie. Ochrana pôdneho fondu
pred záberom na nepoľnohospodársku činnosť. Ekonomické aspekty bonitácie pôd - produkčné
ohodnotenie územia a poľnohospodárskych podnikov, stanovenie úradnej a trhovej ceny pôdy a jej
legislatívne
Cieľ predmetu: Absolvovaním predmetu študent zvládne postupy účelových interpretácií BPEJ
pre charakteristiku, usporiadanie a využívanie, ochranu a zúrodňovanie pôdy. Nadobudne aktuálne
poznatky z ekonomických aspektov bonitácie pôd.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A304 Botanické záhrady a arboréta
Gestor: prof.RNDr. Baranec Tibor CSc.
Katedra: Katedra botaniky
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: EN,HU,RJ,SK
Obsah predmetu: História, súčasnosť a význam botanických záhrad a arborét. Charakteristika a
organizačná štruktúra botanických záhrad z hľadiska medzinárodnej spolupráce. Botanické záhrady
a arboréta na Slovensku a najvýznamnejšie európske a svetové BZ - charakt. Spôsoby udržiavania a
uchovávania rastlín v BZ, rozširovania zbierok a ich organizácia. BZ ako experimentálna báza a
génové banky (ex situ, in situ) pre kultúrne i ohrozené divorastúce druhy rastlín. V priebehu
semestra celodenné exkurzie do niektorých botanických záhrad a arborét na Slovensku.
Cieľ predmetu: Získanie nových poznatkov o organizačnej štruktúre, poslaní a význame
botanických záhrad a arborét na Slovensku a v zahraničí.
Vyučovacie metódy: semináre, exkurzie, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A101 Botanika
Gestor: prof.RNDr. Baranec Tibor CSc.
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Katedra: Katedra botaniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,HU,RJ,SK

Obsah predmetu: Základy rastlinnej cytológie, histológie a anatómie. Morfológia rastlín.
Skrátený prehľad fylogenetického systému rastlín. Výber čeľadí cievnatých rastlín z aspektu
príslušného odboru.
Cieľ predmetu: Získanie základných poznatkov z cytológie, histológie, anatómie, morfológia
rastlín a fyloenetického systému rastlinnej ríše.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A305 Botanika tropických a subtropických rastlín
Gestor: prof.RNDr. Baranec Tibor CSc.
Katedra: Katedra botaniky
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: EN,HU,RJ,SK
Obsah predmetu: Základné typy vegetačných systémov trópov a subtrópov a ich floristická
charakteristika. Životné formy rastlín tropických ekosystémov. Systematický prehľad
najvýznamnejších druhov rastlín trópov a subtrópov: papraďorasty, nahosemenné a krytosemenné
rastliny. Vo všetkých skupinách hlavné čeľade a výber druhov zameraný na rastliny využiteľné
potravinársky, farmakologicky, technicky a okrasne. Praktická výučba v areáli Botanickej záhrady
SPU, skleníkové expozície, exkurzie do niektorých botanických záhrad a arborét.
Cieľ predmetu: Získanie poznatkov o hlavných typoch vegetácie trópov a subtrópov so
zameraním na hospodársky významné rastlinné druhy.
Vyučovacie metódy: semináre, terénne cvičenia, exkurzie, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M307 BOZP v odvetviach
Gestor: prof. Ing. Kročko Vladimír CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent získa základné poznatky z BOZP, oboznámi sa s legislatívnymi
zmenami právnych a ostatných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Pochopí
základné znalosti z predpisov a noriem BOZP v odvetviach národného hospodárstva: strojárstvo,
poľnohospodárstvo, stavebníctvo, doprava, skladovanie a manipulácia s materiálom. Je schopný
definovať opatrenia k zníženiu nebezpečenstva a ohrozenia pri práci. Dokáže evidovať a
vypracovať záznam o pracovnom úraze, a zároveň poskytnúť základnú prvú pomoc pri úraze.
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Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s právnymi predpismi platnými v SR a
EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Predmet je zameraný na základné
pravidlá a podmienky pri znižovaní nebezpečenstva a ohrozenia života a zdravia vo vybraných
odvetviach národného hospodárstva.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 640A301 Bunková biológia
Gestor: doc. Ing. Toman Róbert Dr.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študenti si osvoja hlbšie poznatky o štruktúre buniek, ich organel a vzájomné
interakcie ich funkcií. Najnovšie poznatky z biologických vied a medicíny - dlhovekosť,
programovaná smrť, nádorové bunky a ich prolongácia. Postnatálny rast, prejavy vývinu a rastu
buniek, vplyvy endogénneho a exogénneho pôvodu. Funkčná organizácia bunky - enzýmy,
hormóny, účinné látky.
Cieľ predmetu: Štruktúra buniek zvierat z morfologického a funkčného hľadiska.
Vyučovacie metódy: cvičenia, laboratórne práce, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E280Z Business Communication EN
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Osvojenie si
komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi.
Obchodná korešpondencia.
Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s formou obchodných listov a ich štylizáciou. Používanie
obchodnej frazeológie v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E280L Business Communication EN
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania

32

Semester: L

ECTS kredity: 2,0

Jazyk: EN

Obsah predmetu: Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Osvojenie si
komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi.
Obchodná korešpondencia.
Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s formou obchodných listov a ich štylizáciou. Používanie
obchodnej frazeológie v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E281L Business Presentation EN
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Príprava prezentácií v cieľovom jazyku. Prezentačné zručnosti, využívanie
vizuálnych prostriedkov, zásady prezentovania.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si základných zručností a techník súvisiacich s
prípravou a prednesom odbornej prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E281Z Business Presentation EN
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Príprava prezentácií v cieľovom jazyku. Prezentačné zručnosti, využívanie
vizuálnych prostriedkov, zásady prezentovania.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si základných zručností a techník súvisiacich s
prípravou a prednesom odbornej prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z403 Bytové a občianske stavby na vidieku
Gestor: Ing.arch. Čitáry Ivan PhD.
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Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vidiecky priestor a život v ňom. Zásady navrhovania a projektovania objektov,
súborov, objektov pre bývanie, občiansku vybavenosť na vidieku. Stavby obytné. Hospodárske
stavby drobného charakteru. Stavby občianskej vybavenosti. Zásady konštrukčných riešení stavieb
bytovej a občianskej vybavenosti. Legislatívne predpisy v investičnej výstavbe pre stavby bytovej a
občianskej vybavenosti.
Cieľ predmetu: Študent si osvojí pojmy zo STN 73 4301. Oboznámi sa s problematikou typológie
stavieb, typologických zásad navrhovania budov ako aj potrieb vychádzajúcich z rozmerov človeka
pripraviť budúcich absolventov na prácu v projektových ateliéroch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 213Z402 CAD v záhradnej a krajinnej tvorbe
Gestor: doc. Ing. Moravčík Ľuboš PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Predmet "CAD v záhradnej a krajinnej tvorbe" je aplikovanou disciplínou,
ktorej obsahová náplň je zameraná na využívanie výpočtovej techniky v oblasti záhradnej a
krajinnej tvorby. Predmet je založený na aplikácii vektorového graf. editora EAGLEPOINT a
vlastný výukový proces sa delí na 2. fázy. V 1.fáze sa poslucháč naučí pracovať s 2-rozmerným
priestorom a vytvárať pôdorysnú dokumentáciu (sadovnícke kreslenie, záhradná a krajinná
architektúra). Po tejto fáze nasleduje proces priestorového modelovania a vizualizácie vytvorených
priestorových objektových kompozícií. Na vytvorený model sa v poslednej fáze aplikujú
vizualizačné techniky s cieľom dosiahnuť fotorealistický výstup.
Cieľ predmetu: Hlavným cieľom predmetu je naučiť absolventov efektívne pracovať
s aplikačným programovým vybavením zameraným na využívanie výpočtovej techniky v oblasti
záhradnej a krajinnej architektúry.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z502 CAD vo vodnom hospodárstve
Gestor: Ing. Horníková Helena PhD.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Aplikačné možnosti softvérových prostriedkov v oblasti vodného hospodárstva.
Prehľad používaných softvérových prostriedkov v oblasti návrhu a projektovania vodných stavieb.
Teoretické základy riešených úloh. Práca s vybranými softvérovými prostriedkami.
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Cieľ predmetu: Získať poznatky, ktoré umožnia využívať softvérové prostriedku pri návrhu,
posudzovaní a projektovaní vodných stavieb
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E401 Ceny a cenová politika
Gestor: prof. Ing. Kuzma František PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Ekonomická podstata ceny, druhy cien, faktory ovplyvňujúce tvorbu ceny,
metódy a prístupy stanovenia výšky ceny, ceny zahranično-obchodnej výmeny, liberalizácia cien,
metódy oceňovania majetku pri privatizácii, cenová politika na mikro a makro úrovni.
Cieľ predmetu: Podrobnejšie preniknúť do podstaty jednej z najdôležitejších ekonomických
kategórii a v tejto súvislosti lepšie pochopiť úzku súvislosť medzi trhom a cenou ako základným
atribútom podnikateľskej činnosti. Študent získa poznatky v celej vertikále cenovej tvorby.
Absolvovaním predmetu získa poznatky, ktoré bude schopný samostatne uplatniť pri cenotvorbe.
Pochopí štruktúru, metódy a prístupy cenovej tvorby.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 422P101 Chémia odpadov
Gestor: prof. Ing. Tomáš Ján CSc.
Katedra: Katedra chémie
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Definícia odpadov, ich tvorba, zloženie, zdroje. Chemizmus pôsobenia na
litosféru, pedosféru, atmosféru a hydrosféru. Odpady v potravinárskom a chemickom priemysle,
komunálne, lesnícke a poľnohospodárske. Kaly z čistenia odpadových vôd, rádioaktívne odpady.
Procesy pri zneškodňovaní, likvidácii, recyklizácii odpadov a rekultivácii pôd. Praktické využitie
odpadov, legislatíva.
Cieľ predmetu: Oboznámiť sa s druhmi, triedením, likvidáciou a využitím odpadov a príslušnými
legislatívnymi predpismi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 443A405 Chémia pôdy a organickej hmoty
Gestor: doc. Ing. Tobiašová Erika PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Chemické zloženie pôdnych frakcií. Ílové minerály a ich sorpčné vlastnosti.
Adsorpcia a desorpcia iónov. Vlastnosti iónov a ich sorpcia. Výmenná a nevýmenná sorpcia
katiónov. Viazanie a uvoľňovanie živín v pôdnom koloidnom komplexe. Negatívna adsorpcia
iónov. Oxidačno-redukčné reakcie a chemické rovnováhy v pôdach. Metódy štúdia pôdneho
roztoku, zloženie pôdneho roztoku, pôvod, transport a akumulácia soli v pôde. Úloha organickej
hmoty v tvorbe pôdy a jej úrodnosti a životnom prostredí. Zdroje a charakteristika organickej
hmoty pôd. Biochemizmus premeny organických látok. Stavba a zloženie špecifických a
nešpecifických humusových látok. Koloidno-chemické a elektrochemické vlastnosti humusových
látok. Mechanizmy interakcií humusových látok s katiónmi kovov a ich úloha pri ochrane
životného prostredia. Modely bilancie organickej hmoty v pôdach.
Cieľ predmetu: Podanie uceleného pohľadu o vlastnostiach pôdy vyplývajúcich z vlastností
základných stavebných zložiek - minerálneho a organického podielu. Špecifická charakteristika
organického podielu pôdy, spôsoboch regulácie jeho obsahu a kvality.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 442P402 Chémia potravín
Gestor: doc. Ing. Musilová Janette PhD.
Katedra: Katedra chémie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Úloha a vymedzenie predmetu chémia potravín. Prírodné zložky potravín (voda,
sušina, minerálne látky, lipidy, sacharidy, aromatické látky, organické kyseliny, triesloviny,
vitamíny, farbivá). Endogénne a exogénne kontaminanty potravín. Inštrumentálne analytické
metódy dôkazu a stanovenia jednotlivých zložiek potravín.
Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s chemizmom prírodných zložiek, ako aj endogénnych a
exogénnych kontaminantov potravín a princípmi dôkazu a stanovenia jednotlivých zložiek
zastúpených v potravinách a potravinárskych výrobkoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 442P501 Chémia vody
Gestor: prof.RNDr. Vollmannová Alena PhD.
Katedra: Katedra chémie
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Semester: L

ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Teoretické poznatky o štruktúre a vlastnostiach vody ako chemickej zlúčeniny.
Rozpustnosť ako základná vlastnosť vody; vodné roztoky a ich zloženie. Vlastnosti anorganických
a organických látok obsiahnutých vo vodách. Druhy vôd - prírodné, pitné, úžitkové a odpadové
vody, ich charakteristika, chemizmus. Metódy analytického stanovenia vybraných ukazovateľov vo
vodách. Legislatíva v SR.
Cieľ predmetu: Oboznámiť sa s hodnotením najdôležitejších ukazovateľov chemických vlastností
prírodných, pitných, úžitkových a odpadových vôd a so základnými metódami ich analytického
stanovenia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A509 Chemická ochrana rastlín proti chorobám a škodcom
Gestor: doc. Ing. Hudec Kamil PhD.
Katedra: Katedra ochrany rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Výhody a dôsledky používania pesticídov v poľnohospodárstve. Všeobecné
požiadavky na pesticídy. Rozdelenie pesticídov. Mechanizmus a účinnosť pôsobenia pesticídov.
Aplikačné formy prípravkov na ochranu rastlín. Miešanie prípravkov. Chemická ochrana proti
jednotlivým chorobám a živočíšnym škodcom.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov metódy chemickej ochrany proti chorobám a škodcom.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 442P304 Chemická toxikológia
Gestor: Ing. Bystrická Judita PhD.
Katedra: Katedra chémie
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Oboznámenie sa so všeobecnými pojmami toxikológie (látka, účinok, štruktúra,
expozícia, interakcia, vstrebávanie, biotransformácia, vylučovanie, účinky na organizmus),
odhadmi účinku chemických látok. Mechanizmy účinku (dráždenie, narkotické účinky, inhibičné
látky, indikujúce látky, karcinogénne, mutagénne, teratogénne a alergénne látky a ich účinky).
toxikológia látok (anorganické toxikanty, organické toxikanty, jedy, drogy a škodliviny). Chemické
toxikologické riziká v životnom prostredí. Spôsoby ochrany pred toxickými látkami.
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Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s toxickými účinkami a mechanizmami pôsobenia chemických
prvkov a ich zlúčenín na ľudský organizmus. Spôsoby ochrany a prevencie pred poškodením
zdravia človeka.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A406 Choroby a škodcovia skladovaných produktov
Gestor: doc. Ing. Gallo Ján CSc.
Katedra: Katedra ochrany rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: RJ,SK

Obsah predmetu: Fyzikálne, chemické a mechanické spôsoby eliminácie škodlivosti chorôb a
škodcov počas uskladnenia. Cieľ opatrení: udržať kvalitu plodov, nutričnú hodnotu a biologickú
hodnotu osiva v priebehu uskladňovacej doby. Znížiť vplyv fytopatogénnych mikroorganizmov a
živočíšnych škodcov.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznať možnosti ochrany uskladňovania ovocia, zeleniny,
kukurice, osív husto siatych obilnín, zemiakov, kŕmnej repy a technických plodín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A202 Chov a choroby psov a mačiek
Gestor: MVDr. Šťastná Danka PhD.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Plemená psov, ich charakteristika a využitie, spôsob chovu, ošetrovanie,
výživa a plemenitba, príprava úžitkových psov pre ich využitie a súťaže, najčastejšie choroby a ich
prevencia. Chov a ošetrovanie mačiek, plemenitba, najčastejšie choroby a ich prevencia, príprava
na výstavy.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so zásadami chovu psov a mačiek a s častými a infekčnými
chorobami.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A203 Chov akváriových rýb
Gestor: Ing. Kopecký Ján CSc.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Základné zákonitosti vo vodnom prostredí, biologická rovnováha, kolobeh
dusíka vo vode, vlastnosti vody, činitele ovplyvňujúce odchov a chov rýb. Zásady rozmnožovania
akváriových rýb, zásady odchovu a chovu. Technické pomôcky, typy akvárií, charakteristika čeľadí
rýb, spôsoby rozmnožovania a pestovania vodných rastlín. Výživa rýb a zdroje krmív. Možnosti
komercializácie v akvaristickej praxi.
Cieľ predmetu: Študent získa nove poznatky o biologických zákonitostiach prostredia ako aj o
možnostiach chovu jednotlivých druhov akváriových rýb. Zároveň získa zručnosti pri zariaďovaní
jednotlivých typov akvárií a bude schopný zabezpečiť rozmnožovanie rýb.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A303 Chov drobných zvierat
Gestor: Ing. Hanusova Jana PhD.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam chovu drobných zvierat, organizácia chovu drobných zvierat v našich
podmienkach. Chov psov, chov mačiek, chov fretiek. Chov králikov v drobnochovateľských
podmienkach. Chov morčiat peruánskych. Chov holubov. Organizácia, plemenárska práca a
výstavníctvo v chove drobných zvierat.
Cieľ predmetu: Študent si osvojí praktické zručnosti a návyky súvisiace so špecifikami
technológie chovu jednotlivých druhov drobných zvierat, úpravu chovateľského prostredia v
nadväznosti na požiadavky welfare, získa poznatky o exteriérových vlastnostiach jednotlivých
druhov v rámci ich plemennej príslušnosti z hľadiska ich využitia vo výstavníckej činnosti.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A223 Chov exotického vtáctva
Gestor: Ing. Arpášová Henrieta PhD.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam chovu exotického vtáctva. Morfologické a fyziologické vlastnosti
exotického vtáctva. Výživa - rozdelenie a popis jednotlivých druhov krmív, hygiena kŕmenia.
Hygiena chovu - ochrana zdravia, choroby vtáctva. Technologické požiadavky na chovateľské
zariadenie. Papagáje - pôvod a biologická charakteristika, exteriér, zásady odchovu a chovu,
systematika. Spevavé vtáky - pôvod a biologická charakteristika, exteriér, zásady odchovu a chovu,
systematika.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o bionómii a zásadách chovu najznámejších druhov
exotického vtáctva z hľadiska ich nárokov na výživu, bioklimatické a technologické požiadavky
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chovateľského prostredia. Teoretické vedomosti môže prakticky využiť pri tvorbe vlastného
chovateľského zariadenia a výbere druhov, podieľať sa na činnosti Slovenského zväzu chovateľov,
zúčastňovať sa výstav, či získať kvalifikáciu posudzovateľa exotického vtáctva.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A464 Chov exotických párno a nepárnokopytníkov
Gestor: doc.RNDr. Margetín Milan PhD.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Taxonomické začlenenie a domestikácia vybraných druhov a plemien párno a
nepárnokopytníkov. Popis najvýznamnejších exotických kopytníkov chovaných ako hospodárske
zvieratá (zebu, byvol, jak, bali-banteng, sob, ťavy, lamy a alpaky, angorské a kašmírske kozy,
somáre, muly, exotické plemená ošípaných a oviec, farmy jeleňov) alebo chovaných v
zoologických záhradách resp. v oborách (bizón, zubor, žirafa, nosorožec, hroch, kôň przewalského,
zebry, atď.). Špecifiká chovu, reprodukčnej biológie, výživy a kŕmenia, adaptačné vlastnosti a
manažment exotických kopytníkov.
Cieľ predmetu: Študenti získajú poznatky o chove vybraných druhov a plemien exotických párno
a nepárnokopytníkov chovaných farmovým spôsobom a v zoologických záhradách.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A359 Chov exotických zvierat
Gestor: Ing. Hanusova Jana PhD.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Rozšírenie a biologická charakteristika jednotlivých skupín a zástupcov
exotických zvierat - primáty, šelmy, hmyzožravce, hlodavce. Technológia chovu v zajatí,
reprodukčný proces, nároky na výživu a kŕmenie, ustajnenie, hlavné zásady ošetrovania a ochrany
zdravia. Legislatíva chovu, ochrany a obchodovania s exotickými zvieratami.
Cieľ predmetu: Študent si osvojí praktické zručnosti a návyky súvisiace s procesom ošetrovania,
úpravou chovateľských podmienok pre zabezpečenie welfare a reprodukčných systémov v chove
exotických zvierat. Osvojí si zásady výberu krmív, ich úpravy a zaradenia do systémov výživy
jednotlivých skupín exotických zvierat.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
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................................................................................................................................................................
Predmet: 621A407 Chov koní
Gestor: doc. Ing. Halo Marko CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent si osvojí základné charakteristiky plemien koní, ktoré doplní v rámci
praktických cvičení vo vzorkovnici plemien. Je schopný hodnotiť exteriér a mechaniku pohybu,
modelovať testovanie výkonnosti a športovú testáciu koní. Vie aplikovať vedecké a technické
riešenia do praktickej činnosti v oblasti hygieny a postrojovania koní. S využitím progresívnych
metód riadenia a technológií je schopný zostaviť plemenársky program zvyšovania výkonnostnej
úrovne chovu koní. Vie pripraviť podmienky pre aplikovanie nových biotechnologických postupov
v šľachtiteľských postupoch v chove koní. Osvojí si zásady prevádzkovania technologických
systémov, ktoré uplatní pri zlepšovaní chovateľského prostredia zvierat.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je študovať nové programy rozvoja chovu koní, spôsoby
testovania ich výkonnosti a manažment v chove s využitím nových biotechnologických metód.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A408 Chov kôz
Gestor: doc.RNDr. Margetín Milan PhD.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Postavenie a zvláštnosti chovu kôz u nás a vo svete. Domestikácia kôz a
charakteristika plemien vhodných pre rôzne produkčné zameranie. Teoretické a praktické aspekty
produkcie kozieho mlieka, mäsa, kašmíru a mohéru, ich význam. Kontrola úžitkovosti a hodnotenie
plemenných kôz. Základy manažovania farmy, technologické systémy a technika chovu. Praktická
výučba na VPP zameraná na názorný popis exteriéru kôz, hodnotenie kozičiek a capkov, ukážka
starostlivosti o kozľatá počas odchovu.
Cieľ predmetu: Študenti získajú hlboké teoretické a praktické poznatky o biológii druhu,
technológii a manažovaní stáda kôz, o získavaní a spracovaní kozích produktov, ekonomike a
využívaní kôz v podmienkach trvalo udržateľného prostredia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A306 Chov kožušinových zvierat
Gestor: Ing. Hanusova Jana PhD.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
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Semester: Z

ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Základy kožušinárstva - zdroje, význam, vlastnosti a možnosti ekonomickej
realizácie kožušín. Chov mäsožravých a bylinožravých kožušinových zvierat. Biológia,
reprodukcia, technológia chovu a primárne spracovanie produkcie. Produkcia divožijúcich druhov
kožušinových zvierat
Cieľ predmetu: Získanie vedomostí zo základov kožušinárstva a prehĺbenie poznatkov z chovu
kožušinových zvierat. Študent nadobudne praktické poznatky z primárneho spracovania a ošetrenia
kožušinárskych surovín, ich sortimentného a kvalitatívneho hodnotenia a systému trhovej
realizácie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 640A302 Chov laboratórnych zvierat
Gestor: Ing. Mindek Slavomír PhD.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Biológia, morfológia a fyziológia hlodavcov používaných v praxi pre
laboratórne účely. Základné zručnosti dôležité pre charakteristické pracovné činnosti chovateľov
laboratórnych zvierat. Choroby laboratórnych zvierat a ich prevencia. Zákon o ochrane zvierat.
Vyhláška o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a ochrana
pokusných zvierat.
Cieľ predmetu: Cieľom výučby je dať študentom vedomosti potrebné na osvojenie si zásad chovu
jednotlivých skupín laboratórnych zvierat, oboznámiť s jednotlivými pracovnými úkonmi,
ošetrovaní, kŕmení a reprodukcii týchto zvierat.
Vyučovacie metódy: cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A515 Chov netradičných druhov vtákov
Gestor: Ing. Kopecký Ján CSc.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základy biológie a technológie chovu pštrosov, bažantov, japonských prepelíc,
holubov, pávov, pižmoviek, divých moriek, perličiek. Možnosti regulácie reprodukčného procesu.
Charakteristika a možnosti využitia produktov. Regulácia chovateľského prostredia. Základy
výživy netradičných druhov vtákov. Legislatíva určujúca podmienky chovu, označovania a
registrácie. Praktická časť výučby (terénne cvičenia) sa realizuje na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany.
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Cieľ predmetu: Študent sa oboznámi so základom moderného chovu netradičných a
perspektívnych druhov vtákov. Získa praktické návyky pri posudzovaní zvierat, hodnotení ich
produktov, liahnutí a zabezpečovaní vhodného chovateľského prostredia a kŕmnej techniky týchto
vtákov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 624A201 Chov rýb
Gestor: Ing. Andreji Jaroslav PhD.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Základné biologické pochody vo vodnom prostredí, charakteristika rýb, chov
teplovodných a studenovodných hospodárskych druhov rýb, intenzifikačné opatrenia na rybníkoch,
intenzívne spôsoby chovu rýb. Praktická časť výučby (terénne cvičenia) sa realizuje na VPP SPU,
s.r.o. Kolíňany.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky z chovu rýb chovaných v studenovodných a teplovodných
hospodárstvách. Oboznámi sa s chovateľskými metódami a celou technológiou výroby fiškálnych
produktov. Zvládnutím učiva je schopný samostatného prevádzkovania fariem na chov rýb.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A231 Chov úžitkového a exotického hmyzu
Gestor: Ing. Chlebo Róbert PhD.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Význam kultúrneho chovu hmyzu pri opeľovaní rastlín a v ostatných
činnostiach ľudskej činnosti. Morfologické a fyziologické charakteristiky jednotlivých rodov a
druhov. Chov, výživa a ochrana čmeľov, sociálnych a solitérnych druhov včiel a ostatného
eutropného hmyzu. Ekológia opeľovačov. Základy chovu a ochrany ostatných druhov úžitkového a
užitočného hmyzu využívaných na biologickú ochranu rastlín, kŕmenie domácich zvierat a v
hodvábnictve. Chov najbežnejších druhov exotického hmyzu.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o úžitkovom a užitočnom hmyze. Pochopí význam
opeľujúceho hmyzu pri udržovaní ekologickej stability krajiny a pri zvyšovaní úrod
poľnohospodárskych kultúr. Získa prehľad o druhových zástupcoch hmyzu opeľujúceho, ďalej
druhov využívaných pri biologickej ochrane rastlín, na produkcii hodvábu, ako krmivo a
terárijných druhov. Študent je schopný založiť chov jednotlivých druhov hmyzu.
Vyučovacie metódy: cvičenia, exkurzie, individuálna práca
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Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................

Predmet: 380U105 Civil Law
Gestor: prof. JUDr. Bandlerová Anna, PhD.
Katedra: Katedra práva
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Základné zásady súkromného práva. Právna úprava občianskoprávnych
vzťahov a ich ochrana. Vymedzenie pojmu vlastníckeho práva, charakteristika spoluvlastníctva a
práv k cudzím veciam. Dedičské právo. Prevencia škôd, zodpovednosť za škodu a skutkové
podstaty bezdôvodného obohatenia. Všeobecné otázky záväzkového práva. (vznik, zmena a zánik
záväzkov).Záväzkovoprávne vzťahy z typických právnych úkonov (typové zmluvy). Právna úprava
vybraných ustanovení občianskeho súdneho konania.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné vedomosti z oblasti
majetkových vzťahov fyzických a právnických osôb, majetkových vzťahov medzi týmito osobami
a štátom. Po absolvovaní tohto predmetu študent by mal získať schopnosť orientovať sa v oblasti
občianskoprávnych vzťahov a riešiť základné problémy súvisiace s uzatváraním zmlúv.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E174L Communication EN
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Kontinuálne nadväzovanie na rečové zručnosti v monologickej a dialogickej
reči. Obohacovanie lexiky z oblasti kulturológie, písomné a ústne vyjadrovanie na vopred určenú
tému.
Cieľ predmetu: Rozšírenie slovnej zásoby, zdokonalenie komunikatívnej kompetencie v
písomnom a ústnom prejave, prehĺbenie kulturologických poznatkov a získanie základných
zručností potrebných pre prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E174Z Communication EN
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
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Semester: Z

ECTS kredity: 1,0

Jazyk: EN

Obsah predmetu: Kontinuálne nadväzovanie na rečové zručnosti v monologickej a dialogickej
reči. Obohacovanie lexiky z oblasti kulturológie, Písomné a ústne vyjadrovanie na vopred určenú
tému.
Cieľ predmetu: Rozšírenie slovnej zásoby, zdokonalenie komunikatívnej kompetencie v
písomnom a ústnom prejave, prehĺbenie kulturologických poznatkov a získanie základných
zručností potrebných pre prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 442A303 Cudzorodé látky a hygiena pôd
Gestor: doc. Ing. Polláková Nora PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Kontaminujúce látky v životnom prostredí a hlavne v pôde. Prirodzený výskyt
kontaminantov v pôdach a antropické vplyvy na zvyšovanie ich obsahov. Základy chemodynamiky
kontaminujúcich látok v pôdach. Monitoring a limitné obsahy cudzorodých látok v pôdach.
Kompenzácia škodlivých účinkov kontaminantov a zúrodňovanie intoxikovaných pôd.
Cieľ predmetu: Študent získa prehľad o zdrojoch a pôvode kontaminantov v našich pôdach.
Nadobudne vedomosti o ich škodlivom pôsobení na rastliny a ľudský organizmus a osvojí si
poznatky o eliminácii kontaminantov.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 442P302 Cudzorodé látky v potravovom reťazci
Gestor: doc.RNDr. Tóth Tomáš PhD.
Katedra: Katedra chémie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Obsahová štruktúra sa zameriava na exogénne cudzorodé látky v potravinách
(ťažké kovy, pesticídy, regulátory rastu, antibiotiká a hormóny). Ďalšiu skupinu tvoria znečisťujúce
látky z potravinárskej výroby (kontaminanty z výrobného zariadenia, zvyšky sanitačných
prostriedkov, obalov). Ďalej sú to látky pridávané do potravín upravujúce vzhľad (farbivá),
konzistenciu (emulgátory, stabilizátory), chuť (umelé sladidlá, tzv. konzigenciá), biologickú
hodnotu (vitamíny, AK, minerálne látky). Prirodzené toxické zložky potravín rastlinného a
živočíšneho pôvodu. Zhodnotenie výsledkov monitoringu cudzorodých látok v SR.
Cieľ predmetu: Získať poznatky o prirodzenom a antropickom vstupe, chemizme a účinku
cuzorodých látok do potravového reťazca a možnostiach eliminácie potenciálnych rizík pre ľudský
organizmus.
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Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 640A102 Cytológia, histológia a embryológia
Gestor: prof. Ing. Hluchý Svätoslav PhD.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Ultraštruktúra buniek. Štruktúra bunečných organel na mikroskopickej a
submikroskopickej úrovni. Reprodukcia buniek, štruktúra pohlavných buniek, ich vývoj a proces
oplodnenia. Blastogenéza, histogenéza a organogenéza. Mikromanipulácie s embryami. Všeobecná
a špeciálna histológia, lokalizácia a funkčná definícia tkanív HZ, medzidruhové rozdiely.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študenta s mikroskopickou a submikroskopickou
štruktúrou buniek, tkanív jednotlivých orgánov a základmi embryológie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M204 Číslicová elektronika
Gestor: Ing. Olejár Martin PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Číselné sústavy a prevody medzi číselnými sústavami. Definícia logickej
funkcie a základné operátory Boolovej algebry. Minimalizácia logických funkcií pomocou
Boolových zákonov a pomocou Karnaughovej mapy. Návrh logických kombinačných obvodov.
Hazardné stavy v logických obvodoch. Realizácia LKO programovateľnými logickými obvodmi.
Sekvenčné obvody. Aplikácie logických sekvenčných obvodov (čítače, registre atď.) a ich návrh.
Programovateľné logické obvody.
Cieľ predmetu: Študent bude vedieť používať rôzne druhy kombinačných, sekvenčných a ďalších
logických obvodov. Bude vedieť navrhnúť zapojenia s využitím týchto obvodov a taktiež
analyzovať už existujúce zapojenia na základe vedomostí získaných v tomto predmete.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 344E203 Dane podnikateľských subjektov
Gestor: doc. Ing. Bojňanský Jozef PhD.
Katedra: Katedra informačných systémov
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Semester: Z

ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet je obsahovo zameraný na nasledujúce problémové okruhy: hlavné a
vedľajšie daňové náležitosti, makroekonomické dopady daní, daňová sústava SR, analýza priamych
a nepriamych daní s dôrazom na dane z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Cieľom disciplíny je
podať študentovi komplexný pohľad na daňovú sústavu a naučiť ho prakticky aplikovať jednotlivé
daňové zákony.
Cieľ predmetu: Študent získa komplexný makroekonomický pohľad na daňovú sústavu. Pochopí
základné princípy fungovania jednotlivých daní a naučí sa prakticky aplikovať jednotlivé
hmotnoprávne a procesnoprávne daňové predpisy, čo preukáže spracovaním individuálne
koncipovaných zadaní.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 344E206 Daňovníctvo
Gestor: doc. Ing. Bojňanský Jozef PhD.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je obsahovo zameraný na nasledujúce problémové okruhy: hlavné a
vedľajšie daňové náležitosti, makroekonomické dopady daní, daňová sústava SR, analýza priamych
a nepriamych daní s dôrazom na dane z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Cieľom disciplíny je
podať študentovi komplexný pohľad na daňovú sústavu a naučiť ho prakticky aplikovať jednotlivé
daňové zákony.
Cieľ predmetu: Študent získa komplexný makroekonomický pohľad na daňovú sústavu. Pochopí
základné princípy fungovania jednotlivých daní a naučí sa prakticky aplikovať jednotlivé
hmotnoprávne a procesnoprávne daňové predpisy, čo preukáže spracovaním individuálne
koncipovaných zadaní.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 482E401 Databázové systémy
Gestor: doc. Ing. Popelka Vladimír CSc.
Katedra: Katedra informatiky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Teoretické základy tvorby databázových systémov, základné znalosti a
praktické skúsenosti z klasického programovania ekonomických úloh a najmä základy práce s
vybranými databázovým systémom v prostredí MS Windows (MS Access). V obsahu predmetu sú
okrem DS zahrnuté aj teoretické a praktické znalosti z nových IKT pre prácu manažéra.
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Cieľ predmetu: Študent získa vedomosti zo základných pojmov v oblasti databázových systémov
(DS). Prakticky sa oboznámi s klasickými databázovými systémami a najmä s dostupnou verziou
nového DS. Vedomosti a zručnosti preukáže pravidelným vypracovávaním seminárnych zadaní
týkajúcich sa databázových systémov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 224U101 Dejiny a kultúra vidieka
Gestor: Ing. Prčík Martin PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet sa zameriava na historický vývoj vidieckych sídiel a tradičnej agrárnej
kultúry. Zahŕňa otázky súvisiace s vývojom vidieckych komunít, zmenami v hodnotovej orientácii
a spôsobom života ľudí na vidieku. Hodnotí regionálne aspekty tradičnej kultúry na Slovensku
(geografické vymedzenie, etnická a konfesionálna rozmanitosť, ľudové umenie a pod.). Rieši
problematiku obnovy vidieckych sídiel, vrátane ich humanizácie a revitalizácie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s históriou a kultúrnym bohatstvom
vidieckych komunít na Slovensku.
Vyučovacie metódy: prednášky, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 225U101 Dejiny európskeho poľnohospodárstva
Gestor: prof. Ing. Húska Dušan PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Priblížiť študentom históriu vývoja rozvoja poľnohospodárstva v európskom
priestore od čias neolitu po súčasnosť. Začiatok poľnohospodárstva, migrácia ľudí z východu.
Prvé roľnícke osady. Začiatky pestovania plodín, obdobie veľkých objavov. Zmeny v štruktúre
krajiny. Poľnohospodárstvo Slovanov. Poľnohospodárstvo v stredoveku. Priemyselná revolúcia a
jej vplyv na rozvoj poľnohospodárstva. Medzivojnové a vojnové obdobie (1918-1945).
Poľnohospodárstvo v povojnovom období (1945-). Zmena hodnotovej orientácie a spôsobu života
ľudí na vidieku v druhej polovici 20. stor. Tradičná agrárna kultúra Európy
Cieľ predmetu: Priblížiť študentom históriu vývoja rozvoja poľnohospodárstva v európskom
priestore od čias neolitu po súčasnosť.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U301 Dejiny Európy a európskej integrácie
Gestor: Ing. Rumanovská Ľubica PhD.
Katedra: Katedra Európskych politík
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet približuje študentom historický vývoj na európskom kontinente od
založenia Rímskej ríše, cez formovanie európskych štátov (14.-15.stor.), európsku vojnu a jej
mimoeurópske dôsledky a nadväzuje na vytváranie integračných zoskupení smerujúcich k
vytvoreniu ES. Rozoberá myšlienky zahraničnopolitickej spolupráce európskych krajín. Rozoberá
integračné procesy v EÚ od vytvorenia 3 ES, ich inštitucionálnej štruktúry, pričleňovania členských
štátov a analyzuje dosahovanie jednotlivých stupňov integrácie až po charakteristiku súčasnej
podoby EÚ a jej budúceho vývoja.
Cieľ predmetu: Študenti po absolvovaní predmetu získajú vedomosti o historickom vývoji Európy
a o vytváraní integračných zoskupení na európskom kontinente až po vytvorenie súčasnej podoby
EÚ a jej budúcnosti.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621U102 Dejiny poľnohospodárstva
Gestor: Drhc.prof.Ing Demo Milan PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Poľnohospodárstvo na našom území pred príchodom Slovanov.
Poľnohospodárstvo prvých Slovanov. Poľnohospodárstvo v období stredovekého Uhorska.
Poľnohospodárstvo v habsburskej monarchii. Poľnohospodárstvo v medzivojnovom a vojnovom
období. Poľnohospodárstvo v povojnových rokoch. Poľnohospodárstvo v období socializácie
poľnohospodárstva a jeho prechodu na veľkovýrobu. Jednotlivé etapy kolektivizácie
poľnohospodárstva. Poľnohospodárstvo v období rokov 1990-2001. Transformácia a
reštrukturalizácia poľnohospodárstva a jej dôsledky. Dejiny slovenského roľníctva, družstevníctva.
Poľnohospodárske odborné vzdelávanie. Poľnohospodárska veda na Slovensku. História vývoja
poľnohospodárskej techniky. Vývoj hodnotovej orientácie vidieckeho obyvateľstva.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s dejinami poľnohospodárstva na Slovensku od čias vzniku
poľnohospodárstva až po súčasnosť.
Vyučovacie metódy: prednášky, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 726A101 Dejiny výživy a stravovania
Gestor: Ing. Gažarová Martina PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Úloha výživy vo vývoji človeka ako druhu. Výživa v dobe kamennej. Výživa
starých Slovanov. Výživa v starých civilizáciách (Egypt, Čína, Stredná a Južná Amerika, staroveké
Grécko, Rímska ríša a Stredomorie). Výživa v období raného a rozvinutého stredoveku. Výživa v
novoveku a v súčasnej dobe. Etnické, sociálne, náboženské vplyvy na charakter tradičnej stravy
Slovenska. Alimentárne tabu vo svetových náboženských systémoch. Fast Food - fenomén
súčasného stravovania. Kulinársky význam obilnín a strukovín. Tradičné kvasné nápoje vo výžive.
Fyziológia chuti, gurmánstvo a výživa.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vedecké poznatky o úlohe výživy vo
vývoji človeka a o dejinách výživy a stravovania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E401 Demografické modelovanie
Gestor: Ing. Polákova Zuzana PhD.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsahom predmetu sú základy demografie, skúmanie stavu, štruktúry a pohybu
obyvateľstva. Pomocou štatistických metód a matematického modelovania sa študenti zorientujú v
modelovaní demografických javov a procesov ako sú pôrodnosť, úmrtnosť, migrácia. Ďalej sa
predmet zaoberá technikami výpočtu úmrtnostných tabuliek a matematickými modelmi
populačného rastu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov analyzovať demografické udalosti s
aktívnym využitím adekvátnych štatistických a matematických metód za podpory vhodného
softvéru. Študenti uplatnia vedomosti najmä v oblasti poisťovníctva, štátnej správy a všeobecne v
ktorejkoľvek oblasti sociálnych a spoločenských vied.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A307 Dendrológia
Gestor: prof.RNDr. Baranec Tibor CSc.
Katedra: Katedra botaniky
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,HU,RJ,SK
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Obsah predmetu: Základné pojmy dendrológie, systematika drevín, rozdelenie drevín podľa ich
využitia, ekologické aspekty, priestorovo - funkčné členenie drevín, introdukcia a aklimatizácia,
inventarizácia a klasifikácia drevín, sadovnícka a krajinárska hodnota drevín, prehľad drevín,
praktická determinácia drevín, legislatíva týkajúca sa drevín. Fytogeografia a zonalita, vegetácia
(horizontálna a vertikálna) všeobecne a v strednej Európe.
Cieľ predmetu: Získanie základných poznatkov o dendroflóre strednej Európy a o hlavných
systematických skupinách drevín.
Vyučovacie metódy: semináre, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M501 Diagnostika strojov a zariadení
Gestor: doc. Ing. Čičo Peter CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Systémové otázky technickej diagnostiky, diagnostické prostriedky, obsluha,
diagnostický predmet, diagnostikovateľnosť, diagnostický systém funkčný a testovací, diagnostické
testy a postupy, prognózovanie stavov. Metódy technickej diagnostiky, subjektívne metódy,
meranie prevádzkových parametrov, metódy merania vôlí v mechanizmoch a tesností pracovných
priestorov, tribodiagnostika, vibrodiagnostika, termodiagnostika. Diagnostikovanie strojových
prvkov, diagnostika spaľovacieho motora a ostatných podskupín mobilných strojov, diagnostika
elektrických strojov, hydraulických strojov.
Cieľ predmetu: Objasniť problémy uplatnenia metód a foriem technickej diagnostiky v systémoch
zabezpečenia kvality ošetrovateľskej činnosti v podnikoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M204 Diagnostika technických zariadení budov
Gestor: Ing. Žitňák Miroslav PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Študent získa poznatky o diagnostike zdravotechnických a chladiacich
zariadení, systémoch vetracích a klimatizačných zariadení v obytných a poľnohospodárskych
budovách.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky z diagnostiky, regulácie TZB.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 443Z201 Diaľkový prieskum zeme
Gestor: doc. Ing. Tátošová Lucia PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Význam DPZ pre získavanie rôznych druhov informácií o objektoch a javoch
na zemskom povrchu a v nadzemských vrstvách, prípadne pod povrchom z leteckých a
družicových snímok získaných rôznymi spôsobmi. Meranie uskutočňované na snímkach. Spôsoby
získavania snímok, princípy registrácie charakteristík javov na povrchu Zeme a vyhodnocovanie
materiálov. Záznam snímok v rôznych spektrálnych pásmach a možnosti využívania rôzneho
farebného zobrazenia. Spôsob interpretácie rôznych snímok pre účely prieskumu, projektovania a
monitoringu javov.
Cieľ predmetu: študent získa poznatky: - o možnostiach snímania Zeme pomocou družíc a
lietadiel - o zložení jednotlivých spektrálnych pásiem - o digitálnom snímaní a o reflexiách v
jednotlivých pásmach
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 443Z001 Diaľkový prieskum zeme a fotogrametria
Gestor: doc. Ing. Muchová Zlatica PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam DPZ a fotogrametrie pre získavanie rôznych druhov informácií o
objektoch a javoch na zemskom povrchu a v nadzemských vrstvách, prípadne pod povrchom z
leteckých a družicových snímok získaných rôznymi spôsobmi. Meranie uskutočňované na
snímkach. Spôsoby získavania snímok, princípy registrácie charakteristík javov na povrchu Zeme a
vyhodnocovanie materiálov. Záznam snímok v rôznych spektrálnych pásmach a možnosti
využívania rôzneho farebného zobrazenia. Spôsob interpretácie rôznych snímok pre účely
prieskumu, projektovania a monitoringu.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky: - o možnostiach snímania Zeme pomocou družíc a
lietadiel - o zložení jednotlivých spektrálnych pásiem - o digitálnom snímaní a o reflexiách v
jednotlivých pásmach
Vyučovacie metódy:
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky:
................................................................................................................................................................
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Predmet: 720A501 Dietetika a dietológia
Gestor: Ing. Gažarová Martina PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Diétny systém pre nemocnice a kúpeľné zariadenia v SR. Diéty pri chorobách
tráviaceho systému. Diéty pri funkčných poruchách obličiek a pečene. Diéty pri metabolických
poruchách. Diéty pri neadekvátnom príjme potravy. Diéty pri civilizačných ochoreniach. Nové
trendy v dietológii. Princípy zostavovania diétnych jedálnych lístkov.
Cieľ predmetu: Študent získa vedecké poznatky o liečebnej výžive pri konkrétnych chorobných
stavoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 543M402 Digitálne modelovanie a plánografia
Gestor: Ing. Karandušovská Ingrid PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Aplikovanie znalostí 2D a 3D konštrukčného modelovania pre riadenie
výstupov v plánografii, práca s externými databázami, organizácia a správa výkresov, integrácia s
internetom.
Cieľ predmetu: Študent sa naučí využiť základy 2D a 3D modelovania počítačovou technikou pre
praktické výstupy v plánografii.
Vyučovacie metódy: cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911A501 Diplomová práca
Gestor: doc. Ing. Trakovická Anna CSc.
Katedra: Dekanát FAPZ
Semester: Z,L ECTS kredity: 20,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent vypracuje a odovzdá diplomovú prácu na základe kompilácie získaných
teoretických vedomostí a praktických zručností (podľa charakteru diplomovej práce).
Cieľ predmetu: Vypracovanie a vytvorenie vlastnej diplomovej práce.
Vyučovacie metódy: semináre, laboratórne práce, terénne cvičenia, písomné práce, individuálna
práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet

53

................................................................................................................................................................

Predmet: 921M501 Diplomová práca
Gestor:
Katedra:
Dekanát TF
Semester: Z,L ECTS kredity: 10,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Výber, zadanie a základná štruktúra diplomovej práce. Získavanie a spracovanie
literárnejho prehľadu k danej problematike. Metodika diplomovej práce, vyhodnotenie
dosiahnutých výsledkov a odporúčania pre prax.
Cieľ predmetu: Cieľom je získanie základných vedomostí vedecko-výskumnej práce, písania
vedeckých prác a vyhodnotenia výsledkov.
Vyučovacie metódy: písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911Z301 Diplomová práca
Gestor: Ing. Halászová Klaudia PhD.
Katedra: Dekanát Fakulty záhradníctva a krajin.inžinierstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 15,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Výber, zadanie a základná štruktúra diplomovej práce. Získavanie a spracovanie
literárnej rešerše k danej téme. Metodika písania diplomovej práce, vyhodnotenie dosiahnutých
výsledkov a odporúčania pre prax. Diplomová práca má charakter kvalifikačnej práce. Prezentácia
práce - tlačená, ústna. Na príprave diplomovej práce sa metodicky podieľa vedúci diplomovej
práce.
Cieľ predmetu: Študent vypracuje záverečnú prácu podľa metodiky písania diplomovej práce.
Overí sa tak zvládnutie teórie a odbornej terminológie, aplikácie základných vedeckých metód,
úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia 2. stupňa.
Vyučovacie metódy: semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U504 Diplomová práca
Gestor:
Katedra: Dekanát FEŠRR
Semester: Z,L ECTS kredity: 10,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Výber, zadanie a základná štruktúra diplomovej práce. Získavanie a spracovanie
literárnej rešerše k danej téme. Metodika diplomovej práce, vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov
a odporúčania pre prax.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov písať diplomové práce a zároveň ich
metodicky usmerniť.
Vyučovacie metódy: písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911Z503 Diplomová prax
Gestor: doc. Ing. Igaz Dušan PhD.
Katedra: Dekanát Fakulty záhradníctva a krajin.inžinierstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Na základe odporúčania školiteľa diplomovej práce absolvuje študent
diplomovú prax na pracovisku, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s témou diplomovej práce.
Študent si v rámci praxe rozvinie svoje teoretické poznatky, ktoré využije pri riešení svojej
diplomovej práce.
Cieľ predmetu: Cieľom diplomovej praxe je overenie si teoretických vedomostí v praxi z oblasti
súvisiacej s tematickým zameraním diplomovej práce.
Vyučovacie metódy:
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911A504 Diplomová prax
Gestor: doc. Ing. Trakovická Anna CSc.
Katedra: Dekanát FAPZ
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent si upevňuje teoretické vedomosti získané pri štúdiu odborných
predmetov. Pracuje s literatúrou (SLPK, knižnice katedier, ÚVTIP, internet). Študent zakladá a
vyhodnocuje poľné pokusy, robí laboratórne analýzy a rozbory biologického materiálu, zúčastňuje
sa zberových expedícií, štatisticky spracováva, monitoruje a vyhodnocuje získané údaje, analyzuje
a spracováva výsledky k svojej diplomovej práci. Podľa charakteru diplomovej práce študent
získava podkladový materiál a údaje zo sledovanej problematiky vo výrobných podnikoch a
organizáciách. Študent konzultuje pre optimálne spracovanie získaných údajov a výsledkov na
iných odborných pracoviskách (výskumné ústavy, ÚKSUP, plemenárske podniky).
Cieľ predmetu: Študent získa základné poznatky a metodické postupy k vyhotoveniu diplomovej
práce.
Vyučovacie metódy: semináre, laboratórne práce, terénne cvičenia, písomné práce, individuálna
práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 345E401 Distribučné systémy a logistika
Gestor: doc. Ing. Malejčík Albín CSc.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Distribučné systémy a logistika sa vyučuje na univerzitách a vysokých školách
ekonomického a technického zamerania. Predmet úzko nadväzuje na manažment a marketing.
Základným obsahom predmetu je sledovať a riadiť operatívny tok pohybu tovarov a materiálov v
podniku a ním spojené informácie.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov metódam racionálneho riešenia problémov spojených s
pohybom materiálu v organizačnej jednotke.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 214Z201 Dizajn v záhradnej a parkovej tvorbe
Gestor: PaeDr. Klimantová Ingrid PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Dizajn, história a etymológia. Aktuálna situácia v dizajne. Dizajnér, profesná
etika. Teória a metodológia dizajnu. Druhy a sféry dizajnu. Kritéria dizajnu. Metódy dizajnérskej
práce. Prehľad histórie dizajnu, oboznámenie s metódami práce dizajnéra. Študenti sa oboznámia s
problematikou v názornej forme na obraznom materiále. Súčasťou predmetu je praktické zadanie
na ktorom sa teoretické postuláty stimulujú názorným spôsobom, a to za účelom uplatnenia dizajnu
v záhradnej architektúre.
Cieľ predmetu: Obohatenie vedomostí študenta o dizajnérske poňatie reality a spôsoby
dizajnérskej práce a nácvik dizajnérskeho "posudzovania".
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 528M001 Dokumentácia stavieb
Gestor: Ing. Lendelová Jana PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Projektová príprava stavieb a základné pojmy. Náležitosti zadania stavby k
návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Náležitosti projektu stavby priložené k
žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
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Cieľ predmetu: Študent sa naučí orientovať sa v jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie,
poznať základné pojmy a všeobecné technické požiadavky pre výstavbu v zmysle platných
predpisov pre stavebné a územné konanie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M101 Dopravná a manipulačná technika 1
Gestor: Ing. Abrahám Rudolf
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Kategorizácia a princípy konštrukčných riešení automobilov a ich jednotlivých
agregátov. Zvláštnosti požiadaviek, konštrukčného riešenia a prevádzky: motorov osobných a
nákladných automobilov, rozvodových, prevodových, hnacích a jazdných agregátov. Mechanizmy
smerovej stability, osobných brzdných a jazdných vlastností. Konštrukčné riešenie rámov,
samonosných karosérií a skeletov, zavesovanie náprav, kolies, systémov pruženia.
Cieľ predmetu: Študent sa oboznámi so základnou mobilnou technikou určenou na prepravu
rôznych materiálov. Ovládať technické parametre techniky určenej na prepravu materiálov ako
východiskový predpoklad pre ich uplatnenie v prevádzke.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M102 Dopravná a manipulačná technika 2
Gestor: Ing. Abrahám Rudolf
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam dopravy a manipulácie s materiálom v procese reprodukcie. Dopravná
výkonnosť manipulačných zariadení s plynulou a cyklickou činnosťou. Stroje a zariadenia pre
manipuláciu. Zdvíhacie stroje - manipulácia s visutými bremenami. Mobilné žeriavy a ich
manipulačné a transportné systémy. Zariadenia pre nakladacie a vykladacie práce. Manipulačné a
prepravné prostriedky - dopravné vozíky a zakladače.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky z oblasti manipulačnej techniky a urobí si prehľad z
konkrétnych našich a zahraničných výrobcov danej techniky. Pochopí spôsob práce týchto strojov,
princíp činnosti ich jednotlivých prvkov a naučí sa podľa charakteru manipulačnej úlohy vybrať
vhodný typ manipulačnej techniky.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
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................................................................................................................................................................
Predmet: 525M103 Dopravná a manipulačná technika 3
Gestor: Ing. Hujo Ľubomír
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Rozdelenie a charakteristika dopravných systémov podľa druhu a objemu
prepravovaných materiálov, dopravnej vzdialenosti, použitých dopravných prostriedkov. Štruktúra
systémov závodovej, mimozávodovej a diaľkovej dopravy. Voľba trasy, vyťaženosť a ekonomické
ukazovatele dopravných systémov. Efektívnosť nasadenia dopravných prostriedkov pre konkrétne
podmienky prepravy. Modelovanie dopravných systémov.
Cieľ predmetu: Študent nadobudne teoretické základy modelovania a simulácie dopravných
systémov pre riešenie praktických úloh na dopravných sieťach v poľnohospodárstve a v ďalších
odvetviach národného hospodárstva. Vybaví študenta potrebnými znalosťami pre ovládanie a
využívanie dopravných prostriedkov za pomoci počítačovej techniky.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M001 Dopravné a manipulačné zariadenia
Gestor: Ing. Abrahám Rudolf
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam dopravy a manipulácie s materiálom v procese reprodukcie.
Kategorizácia a princípy konštrukčných riešení automobilov a ich jednotlivých agregátov. Stroje a
zariadenia pre manipuláciu. Dopravná výkonnosť manipulačných zariadení s plynulou a cyklickou
činnosťou. Efektívnosť nasadenia dopravných zariadení a manipulačných prostriedkov v
konkrétnych prevádzkových podmienkach.
Cieľ predmetu: Študent sa oboznámi s pojmom dopravných a manipulačných zariadení, získa
prehľad o rozsiahlej skupine strojov a zariadení. Osvojí si základné pojmy z dopravných zariadení,
spôsob a podmienky prepravy po cestných komunikáciách v EU. V druhej časti sa oboznámi zo
základným rozdelením manipulačných zariadení a ich konkrétnym použitím v prevádzke. Je
schopný riešiť vybrané príklady z dopravy a manipulácie s materiálom.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A301 Ekofyziológia plodín a drevín
Gestor: doc. Ing. Olšovská Katarína PhD.
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Katedra: Katedra fyziológie rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Ekofyziologické aspekty základných fyziologických procesov plodín a drevín.
Špecifiká rastu a vývinu, regulačné mechanizmy a ich ekologická a genetická podmienenosť.
Interakcia genotypu a prostredia. Zmeny expresie génov na úrovni fyziologických procesov.
Fyziologické základy šľachtenia rastlín. Ovplyvňovanie tvorby kvetov, plodov, semien,
metamorfovaných orgánov. Systémová analýza, modelovanie, monitorovanie a diagnostikovanie
funkčných prejavov v systéme pôda - rastlina-atmosféra v priestore vo vzťahu ku kvalite a kvantite
produkcie a k trvalo udržateľnému rozvoju.
Cieľ predmetu: Absolvovaním predmetu Ekofyziológie plodín a drevín získavajú študenti prehľad
o základných fyziologických procesoch rastlín a ich vzťahu k environmentálnym faktorom.
Detailnejšie sa oboznámia s princípmi rastovo-produkčného procesu trávnych spoločenstiev, jeho
regulácie, s hlavnými limitami tvorby biomasy a ochrannými mechanizmami voči nim,
využívanými v šľachtení tolerantných genotypov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A308 Ekogenetika
Gestor: doc. Ing. Trakovická Anna CSc.
Katedra: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Bunečné štruktúry z hľadiska dedičnosti. Molekulárna biológia génov.
Regulačné a reparačné mechanizmy v prenose genetickej informácie. Interakcia prostrediegenotyp-chromozóm-bunka-tkanivo-organizmus. Inkorporácia nežiadúcich génov v genóme.
Karcinogenéza. Mutačný tlak prostredia. Mutačné spektrum a intenzita mutácií. Testovacie
systémy mutagénneho účinku látok. Ekologicko-genetické základy adaptačného procesu
organizmov.
Cieľ predmetu: Získanie nových poznatkov o genetickej premenlivosti organizmov s ohľadom na
premenlivosť vonkajšieho prostredia. Študent zvládne a je schopný aplikovať metodické postupy
identifikácie a hodnotenia účinku genotoxických látok na genotyp.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, písomné práce,
individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422U205 Ekológia (Základy ekológie)
Gestor: prof.RNDr. Eliáš Pavol CSc.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Diverzita života na Zemi. Organizmy a ich prostredie. Správanie sa
organizmov v prostredí. Prostredie ako zdroj, podmienka a podnet. Obmedzenia prostredia.
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Biotopy. Ekologické skupiny organizmov. Populácie: štruktúra, dynamika, regulačné mechanizmy.
Druhy: kritériá, typy. Štruktúra a dynamika biologického druhu. Vplyv človeka na druhy.
Spoločenstvá organizmov: štruktúra, diverzita a dynamika. Ekosystémy ako funkčné jednotky
prírody. Trofická štruktúra, tok energie a výmena látok. Produkcia a produktivita. Ekologická
sukcesia. Ekosystémy sveta. Biosféra ako sféra života na Zemi. Aplikácia ekologických poznatkov.
Malý skupinový projekt. Terénne cvičenie.
Cieľ predmetu: Oboznámiť s aktuálnymi otázkami súčasnej ekológie, vrátane teórie a jej
aplikácie, na úrovni jedinca, populácie, druhu, biologického spoločenstva, ekosystému, krajiny a
biosféry. Poznatky sú potrebné pre ďalšie štúdium aj prax.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A411 Ekológia agroekosystémov
Gestor: Ing. Porhajašová Jana PhD.
Katedra: Katedra enviromentalistiky a zoológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsah predmetu je zameraný na význam a postavenie agroekosystémov nielen z
hľadiska krajinárskeho, ale aj potreby zabezpečiť výživu obyvateľstva, ďalej na vývoj, zloženie,
štrukturálne zmeny a ekologickú optimalizáciu. Zvýraznené sú otázky energetickej bilancie a
transportu látok v potravovom reťazci, biodiverzity spoločenstiev a udržiavania homeostatických
schopností agroekosystémov spojenou s produkciou nezávadných poľnohospodárskych produktov.
Cieľ predmetu: Vysvetliť a porovnať rozdiely medzi prirodzenými a poľnohospodárskymi
agroekosystémami, s dôrazom na vstupy a výstupy látok a zabezpečenie priorít výživy pre
organizmy a tieto činitele sú determinované štruktúrou rastlinnej a živočíšnej výroby ako aj
optimalizáciou podmienok vo vzťahu k životnému prostrediu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 422P401 Ekológia mikroorganizmov
Gestor: doc. Ing. Javoreková Soňa PhD.
Katedra: Katedra mikrobiológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Spoločenstvá mikroorganizmov v pôde a vo vode, ich zvláštnosti a funkcie.
Význam mikroorganizmov v kolobehu prvkov. Využitie poznatkov na udržanie stability pôdnej
úrodnosti a na stabilizáciu pôdnych vlastností. Kvalita a zdravie pôdy. Ekologický a hygienický
význam mikroorganizmov vo vode. Využitie mikroorganizmov pri kompostovaní a výrobe
biopalív.
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Cieľ predmetu: Študenti si osvoja najdôležitejšie pojmy v ekológii mikroorganizmov. Samostatne
pracujú v laboratóriu a využívajú poznatky z oblasti mykológie a bakteriológie. Naučia sa hodnotiť
kvalitu pôdy a vody podľa vybraných ukazovateľov v súlade s aktuálnymi STN a EU normami.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, individuálna práca,
skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422U306 Ekológia rastlín (Autekológia)
Gestor: prof.RNDr. Jureková Zuzana CSc.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Ekológia: autekológia rastlín. Vzťah organizmus-prostredie. Unitárne a
modulárne organizmy. Koncepcie vzťahu organizmus-prostredie. Prostredie ako podmienka, zdroj,
podnet. Význam žiarenia(svetla) a teploty v živote organizmov. Rastlina v systéme pôda - rastlina
- atmosféra. Ostatné neperiodické fyzikálne a chemické faktory. Biologické interakcie. Životné
formy a životné stratégie. Rastlinný porast. Základy produkčnej ekológie. Generalizácia: druh a
prostredie.
Cieľ predmetu: Poskytnúť poznatky o význame rastlinnej zložky ekosystémov ako primárnych
producentov, ich funkciách a regulačných mechanizmoch v ekosystémoch. Oboznámiť s procesmi,
princípmi a metódami ekológie rastlín ako základu pre štúdium ekológie obnovy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A103 Ekológia rastlín a živočíchov
Gestor: RNDr. Rakovská Alena CSc.
Katedra: Katedra enviromentalistiky a zoológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Ekológia a jej miesto v systéme vedných disciplín. Základná ekologická
terminológia, ekologické faktory, adaptácie rastlín a živočíchov na prostredie. Požiadavky rastlín a
živočíchov na ekologické faktory ovzdušia, vody a pôdy. Ekológia populácií, typy organizmov,
vnútrodruhové a medzidruhové vzťahy. Potrava ako ekologický faktor, základné spôsoby výživy
živých organizmov a ich požiadavky na potravu. Ekológia spoločenstiev, znaky a vlastnosti
fytocenóz a zoocenóz. Štruktúra a funkcia ekosystémov. Ekologicko-biogeografická štruktúra
biosféry, výskyt rastlín a živočíchov v biosfére.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o typoch živých organizmov a ekologických
faktoroch pôsobiacich v biosfére. Pochopí ekologické zákonitosti vzťahov živočíšnych a
rastlinných organizmov k vonkajšiemu prostrediu na úrovni organizmu, populácie a spoločenstiev a
globálne ekologické problémy Zeme.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 422U403 Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie
Gestor: Mgr. Kotrla Marián PhD.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Metodický základ kvantitatívneho hodnotenia vegetácie. Bioindikačné
vlastnosti vegetácie. Štruktúrne charakteristiky. Diverzita vegetácie. Produkčné vlastnosti.
Vývojové a vedeckovýskumné charakteristiky (stupeň hemeróbie, synantropnosť). Stabilita
fytocenóz. Významnosť vegetácie: úžitkové funkcie. Významnosť pre ekológiu krajiny.
Významnosť v ochrane prírody.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov používať metódy hodnotenia vegetácie z ekologického a
socioekonomického hľadiska.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 422Z402 Ekologické aspekty vodného hospodárstva
Gestor: doc. Ing. Jurík Ľuboš PhD.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vplyv vodohospodárskych stavieb na životné prostredie, kladné a záporné
vplyvy, možnosti eliminácie záporných vplyvov. Vplyvy vodohospodárskych stavieb na životné
prostredie počas ich výstavby a prevádzky. Znečistenie povrchových vôd - druhy, zdroje
znečistenia, ich eliminácia, hodnotenie druhov a kontrola znečistenia. Samočistenie povrchových
vôd - procesy, faktory. Čistota vôd vo vodných nádržiach - zdroje znečistenia, vývoj kvality vôd,
modelovanie čistoty a vplyvu jednotlivých prvkov. Čistota podzemných vôd - zdroje znečistenia a
spôsoby zlepšovania kvality. Havarijné stavy v čistote vôd.
Cieľ predmetu: Získanie poznatkov a schopností potrebných pre posúdenie vplyvu
vodohospodárskych stavieb na životné prostredie
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 851U302 Ekologické inžinierstvo
Gestor: prof.RNDr. Eliáš Pavol CSc.
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Katedra: Katedra ekológie
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Ekologické inžinierstvo a environmentálne inžinierstvo. Environmentálne
funkcie ekosystémov: úžitky a služby. tradičné a trvalo-udržateľné využívanie ekosystémov.
Narušenie ekosystémov a možnosti obnovy. Ekologická ekonomika. Princípy ekologického
inžinierstva. Ekotechnológie. Dizajn a konštrukcia trvalo udržateľných systémov. Využívanie
ekologických princípov, samoudržovacích a samoobnovovacích vlasností ekosystémov. Príklady z
rozličných kultúr. Agro-ekologické inžinierstvo.
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom informácie o ekologických technológiách používaných pri
obnove štruktúry a funkcií narušených ekosystémov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621U001 Ekologické katastrofy
Gestor: Mgr. Kotrla Marián PhD.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Ekologická katastrofa: definícia, prejavy, dôsledky, typy. Príčiny vzniku
ekologických katastrof a ich analýza. Veľké ekologické katastrofy sveta. Ekologické katastrofy na
Slovensku. Odstraňovanie dôsledkov ekologických katastrof. Predchádzanie a odhad rizika
ekologickej katastrofy.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s problematikou ekologických katastrof, príčinami ich
vzniku a možnosťami predchádzania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 851U401 Ekologický monitoring
Gestor: Ing. Eliášová Mariana PhD.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Sledovanie stavu a zmien kvality ekologických systémov. Dynamika
ekologických systémov. Zmeny vyvolávanie človekom. Monitoring životného prostredia a
ekologický monitoring. Bioindikácie a biomonitoring. Princípy a zásady ekologického
monitoringu. Monitoring spoločenstiev, rôznych typov ekosystémov. Modelovanie a predikcia
zmien. Informačné systémy. Monitoring pre ochranu prírody. Medzinárodné monitorovacie
programy a informačné systémy o životnom prostredí. Terénne cvičenie, exkurzia.

63

Cieľ predmetu: Oboznámiť s princípmi a významom dlhodobých ekologických sledovaní.
Výsledky ekologického monitoringu ako informačná báza pre manažment prírodných zdrojov,
ochranu prírody, obnovu ekosytémov a plánovanie a tvorbu krajiny.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................

Predmet: 314E402 Ekonometria I
Gestor: prof. Ing. Sojková Zlata CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet obsahuje základné znalosti a zručnosti z ekonometrického
modelovania. Predmet zahŕňa konštrukciu, kvantifikáciu a verifikáciu základných
jednorovnicových ako aj viacrovnicových ekonometrických modelov. Pozornosť je v predmete
venovaná problémom autokorelácie reziduí, heteroskedasticite a multikolinearite. Z aplikačného
hľadiska sú v predmete konštruované modely na mikro ako aj makroúrovni, modely s
kategorickými vysvetľujúcimi premennými a probit a logit modely. V predmete je využívaný
software Excel a SAS.
Cieľ predmetu: Cieľ predmetu je poskytnúť základné teoretické znalosti a praktické zručnosti v
moderných ekonometrických metódach a postupoch používaných pri tvorbe ekonometrických
modelov a ich implementácii v ekonomickej praxi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E508 Ekonometria II
Gestor: prof. Ing. Sojková Zlata CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je zameraný na kvantifikáciu ekonomických procesov, adekvátne
vyjadrenie dynamiky modelovaných vzťahov, chyby špecifikácie ekonometrických modelov,
modelovanie kvalitatívnych vysvetľovaných premenných, nelineárne modely, viacrovnicové
ekonometrické modely a aplikáciu špecializovaných softvérových nástrojov pri ekonometrickom
modelovaní. V predmete je pozornosť venovaná taktirž ECM, VAR , ARCH a GARCH modelom.
Cieľ predmetu: Prehĺbiť a rozšíriť znalosti z ekonometrie získané pri predchádzajúcom štúdiu.
Poskytnúť študentom základné nástroje aplikovanej ekonometrickej analýzy a znalosti moderných
ekonometrických metód
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................

Predmet: 314E301 Ekonómia verejnej správy
Gestor: doc. Ing. Qineti Artan PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Ekonómia blahobytu. Základné vety ekonómie blahobytu. Externality. Verejné
statky. Nedokonalé informácie. Iné formy zlyhania trhu. Racionálna ignorancia. Zlyhanie vlády.
Kolektívne rozhodovacie procesy. Rozhodovacie procesy v rámci spoločnej poľnohospodárskej
politiky EÚ. Vládne výdavky a dane z pohľadu verejnej voľby. Dopad daní na domácnosti a firmymodel parciálnej rovnováhy. Dopad daní na domácnosti a firmy - model všeobecnej rovnováhy.
Optimálny daňový systém. Rozdelenie príjmov a efektívnosť.
Cieľ predmetu: Poskytnúť prehľad o vládnej politike na lokálnej a celoštátnej úrovni a analyzovať
správanie vlády a dopady vládnych rozhodnutí na občanov a ekonomiku.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, písomné práce, individuálna práca, skupinové
práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E101 Ekonomické teórie
Gestor: doc. Ing. Qineti Artan PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet a obsah ekonomických teórii, najvýznamnejšie školy ekonomického
myslenia, desať princípov ekonomiky, myslieť ako ekonóm, vzájomná závislosť krajín a zisky z
obchodu, základná analýza ponuky a dopytu, ich elasticity, trhové efektívna alokácia zdrojov,
prebytok výrobcu a spotrebiteľa, aplikovaná ekonómia: efekty zdanenia a medzinárodného
obchodu.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o ekonomických teóriách, ekonomických princípoch,
mysliteľoch a o základných analytických nástrojoch ekonomickej vedy ako základy analýzy trhovej
rovnováhy ako aj zahraničného obchodu. Pochopí základné vzťahy a zákonitosti v trhovej
ekonomike, bude schopný analyzovať základné javy v ekonomike, hodnotiť základné vzťahy ako
dopyt a ponuka, hranica výrobných možnosti, absolútne a komparatívne výhody.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 314U002 Ekonomika a financovanie územných samospráv
Gestor: Ing. Balážová Eva PhD.
Katedra: Katedra verejnej správy
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet oboznamuje študentov so základnými predpokladmi a podmienkami
fungovania ekonomiky územných samospráv, s mechanizmami financovania, rozpočtového a
majetkového hospodárenia a kontroly územných samospráv, tvorbou finančných politík a účasťou
občanov na finančnom riadení samospráv. Študenti po absolvovaní predmetu budú poznať podstatu
fungovania ekonomiky, financovania, moderných metód rozpočtovania a hospodárenia s majetkom
územných samospráv ako aj efektívne nástroje finančného manažmentu územných samospráv.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými predpokladmi a
podmienkami fungovania ekonomiky územných samospráv, s mechanizmami financovania,
rozpočtového a majetkového hospodárenia územných samospráv. Študenti po absolvovaní
predmetu budú poznať podstatu fungovania ekonomiky územných samospráv ako aj efektívne
nástroje finančného manažmentu územných samospráv.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U406 Ekonomika a manažment verejných služieb
Gestor: doc. Ing. Belica Milan CSc.
Katedra: Katedra verejnej správy
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Cieľom predmetu je oboznámenie sa s ekonomickou podstatou verejných
služieb, vývojom sektora verejných služieb, so špecifikami a klasifikáciou služieb. Akcent sa
kladie predovšetkým na služby verejné. Obsahom predmetu sú tiež základné poznatky o vybraných
odvetviach verejných služieb členených do nasledujúcich blokov: služby rozvoja človeka, služby
verejnej spotreby štátu a služby ostatných odvetví.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s ekonomikou a manažmentom
verejného sektora, s úlohami verejného sektora, politikou v jeho jednotlivých odvetviach.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E314 Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín
Gestor: doc. Ing. Pokrivčák Ján PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK
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Obsah predmetu: Obchodné politiky a analyzovanie ich dopadu na ekonomiku. Medzinárodná
deľba práce a teórie komparatívnych výhod. Komparatívne výhody, obchodne politiky a
medzinárodný pohyb tovarov a služieb. Vývoj na kapitálových trhoch. Medzinárodný pohyb
kapitálu a politiky na kontrolu pohybu kapitálu. Vývoj ekonomík EÚ. Vývoj ekonomík USA.
Vývoj ekonomík východoázijských krajín. Analýza nadnárodných inštitúcii: WTO. Rokovania v
rámci WTO o liberalizácii obchodu. Analýza nadnárodných inštitúcii: Svetová banka. Analýza
nadnárodných inštitúcii: Medzinárodný menový fond. Analýza nadnárodných inštitúcii: Európska
Únia, ASEAN, Africká Únia.
Cieľ predmetu: Poskytnúť prehľad o poľnohospodárskych politikách v SR, EÚ a vo svete a
zároveň nástroje na analýzu ich dopadov na ekonomiku, spotrebiteľov, výrobcov, štátny rozpočet.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E416 Ekonomika a politika EÚ
Gestor: doc. Ing. Pokrivčák Ján PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Predmet opisuje históriu európskej integrácie, vznik a vývoj inštitúcií EÚ a ich
úlohy v rozhodovacích procesoch. Analyzuje sa fungovanie Komisie, Rady EÚ, Parlamentu EÚ a
iných relevantných inštitúcií. Pozornosť sa venuje ekonomickej integrácii, t.j. jednotnému trhu a
ekonomickej a menovej únii. Zvláštny dôraz sa kladie na štúdium spoločnej poľnohospodárskej
politiky. Analyzuje sa vývoj spoločnej poľnohospodárskej politiky, reformy a vplyv na jednotlivé
skupiny obyvateľstva. Predmet zároveň poskytuje primerané poznatky z politickej ekonómie,
ekonómie blahobytu a teórie ekonomickej integrácie.
Cieľ predmetu: Poskytnúť prehľad o histórii európskej integrácie, inštitúciách a rozhodovacích
procesoch v EÚ a fungovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Vyučovacie metódy: prednášky, exkurzie, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce,
práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621E403 Ekonomika agroodvetví
Gestor: Ing. Boreková Božena CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Členenie a metodika hodnotenia odvetví konkrétnych odvetví rastlinnej a
živočíšnej výroby, spôsoby odbytu agrokomodít, väzby medzi agroodvetviami, ekonomická
efektívnosť výroby jednotlivých odvetví RV a ŽV a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Vpracovanie
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projektu poľnohospodárskeho podniku
ekonomických kategórií odvetví.

pri

akceptovaní

metodického

postupu

výpočtu

Cieľ predmetu: Teoreticky a prakticky zvládnuť metodiku hodnotenia odvetvia, pochopiť väzbu
medzi ekonomikou odvetví a podnikom a získať vedomosti o úrovni a vývoji ekonomickej
efektívnosti odvetví RV a ŽV a faktoroch, ktoré ju ovplyvňujú.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, exkurzie, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 812U401 Ekonomika cestovného ruchu
Gestor: Ing. Jarábková Jana PhD.
Katedra: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Cieľom predmetu je objasniť význam cestovného ruchu pre rozvoj národnej a
regionálnej ekonomiky, oboznámiť so základnými hospodárskymi funkciami cestovného ruchu,
organizáciou cestovného ruchu, aktuálnou politikou cestovného ruchu a nástrojmi podpory rozvoja
cestovného ruchu v SR.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť sa s odbornou terminológiou používanou v
cestovnom ruchu, s funkciami cestovného ruchu a poukázať na možnosti rozvoja podnikania v tejto
oblasti.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621E404 Ekonomika investičných projektov
Gestor: doc. Ing. Gurčík Ľubomír CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Investície - objasnenie základných pojmov. Investičná stratégia, čas, ako
významný faktor pri hodnotení investícií, kapitálové výdaje, príjmy z investície, cash flow, súčasná
a čistá súčasná hodnota investície, vnútorné výnosové percento, technicko-ekonomická štúdia
investícií, rizikový faktor investičného projektu.
Cieľ predmetu: objasnenie pojmov ako investícia, členenie investícií, investičné projekty.
Kvantifikovať a interpretovať metódy hodnotenia investícií ako napr. ČSH, VVP. Oboznámiť sa s
časovou hodnotou peňazí, rizikom, ktoré vzniká pri investovaní a obsahom TEŠ.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
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................................................................................................................................................................
Predmet: 621E001 Ekonomika podnikov
Gestor: prof. Ing. Bielik Peter PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Obsah predmetu zahŕňa problematiku teórií firmy, podstatu produkčnej funkcie,
analýza nákladov v krátkom a dlhom období, tržby podniku v rozdielnych formách konkurencie,
analýza bodu zvratu, prevádzková, finančná a celková páka, maximalizácia zisku v rozdielnych
formách konkurencie, determinanty kapitálovej štruktúry podniku, metodológia ekonomickej
efektívnosti a tok peňažných prostriedkov.
Cieľ predmetu: Ekonomika podniku kladie dôraz na využitie základných ekonomických teórii a
ich uplatnenie v rozhodovaní v podniku. Predmet zahrňuje najdôležitejšie makroekonomické a
mikroekonomické koncepcie, ktoré sú dôležité pre manažérske rozhodnutia. Primárnym cieľom
predmetu je rozvinúť u študentov vedomosti a pochopiť ekonomiku tak, aby ich riadenie bolo
efektívne.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621E302 Ekonomika poľnohospodárstva
Gestor: Ing. Porhajaš Viktor CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Pôdohospodársky rezort v ekonomike Slovenska. Sociálno-ekonomický vývoj
nášho poľnoospodárstva. Výrobné podmienky v poľnohospodárstve. Ekonomická transformácia v
agrokomplexe. Výrobné faktory v poľnohospodárskej výrobe. Naturálne a hodnotové výsledky
poľn. výroby. Náklady v poľn. ako ekonomická kategória. Intenzita poľn. výroby. Produktivita
práce v poľn. Rentabilita poľn. výroby. Ekonomika nástrojov agrárnej politiky. Základy ekonomiky
hlavných odvetví RV a ŽV.
Cieľ predmetu: Predmet poskytuje poznatky o pôdohospodárskom rezorte o podmienkach
transformačného procesu, hodnotí výrobné zdroje ich ekonomické prejavy, objasňuje kategórie
ekonomických vzťahov, makroekonomické nástroje agrárnej politiky a základy ekonomiky RV a
ŽV.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U506 Ekonomika územného rozvoja
Gestor: doc. Ing. Belica Milan CSc.
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Katedra: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Územie ako univerzálny prírodný zdroj, typy využívania územia, ekonomické
chápanie územia a jeho využitia, ponuka a dopyt územia, faktory vplývajúce na ponuku a dopyt po
území, renta a cena územia, vznik renty, formy renty, ekonomický prejav renty, oceňovanie
pozemkov a nehnuteľností, trh nehnuteľností, lokalizačné faktory vplývajúce na využitie územia,
proces investovania a výstavby v rozvoji sídiel.
Cieľ predmetu: Predmet poskytuje poznatky o ekonómii v území, o vybraných problémoch
urbanistickej ekonomiky a o problematike územného rozvoja.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U003 Ekonomika životného prostredia a prírod. zdrojov
Gestor: doc. Ing. Fáziková Mária CSc.
Katedra: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá definovaním vzťahov medzi hospodárskym prostredím,
životným prostredím, krajinou a prírodnými zdrojmi. Kritériami efektívnosti využívania prírodných
zdrojov a životného prostredia, koncepciou udržateľného ekonomického rozvoja, dôsledkami
vyčerpávania prírodných zdrojov a znehodnocovania životného prostredia na spoločenskoekonomický systém, ekonomickými nástrojmi surovinovej a ekologickej politiky a ich aplikáciu v
praxi.
Cieľ predmetu: Zvládnutie teoretických poznatkov o funkcii životného prostredia v spoločenskoekonomickom systéme, o príčinách a následkoch vzniku ekonomických externalít v dôsledku
znehodnocovania životného prostredia a o metódach a formách ich odstraňovania a uhrádzania,
zvládnutie ekonomických zákonitostí čerpania prírodných zdrojov, ich oceňovania a významu v
spoločensko-ekonomickom reprodukčnom procese.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M303 Elektrické príslušenstvo vozidiel
Gestor: Ing. Majdan Radoslav
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Elektrické príslušenstvo vozidiel a schémy zapojenia. Akumulátory. Alternátory
a regulácia napätia. Elektrické spúšťače. Osvetľovacie zariadenia. Stierače a zariadenia pre
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zlepšenie viditeľnosti. Zariadenia proti odcudzeniu vozidla. Bezpečnostné a informačné systémy.
Riadiace systémy benzínových a naftových motorov.
Cieľ predmetu: Študent získa teoretické a praktické vedomosti o elektrických zariadeniach
vozidiel s dôrazom na objasnenie fyzikálnej podstaty a princípy činnosti.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M104 Elektrické stroje a zariadenia
Gestor: Ing. Lukáč Ondrej PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Elektrické stroje (transformátory, jednosmerné, indukčné, komutátorové a
synchrónne stroje). Krokové a lineárne motory. Návrh elektrických pohonov. Riadenie elektrických
pohonov. Polovodičové meniče. Použitie elektrickej energie. Ochrana pre úrazom elektrickým
prúdom.
Cieľ predmetu: Študent sa oboznámi s najčastejšie používanými elektrickými strojmi. Pochopí
princíp práce týchto strojov, oboznámi sa s ich konštrukčným vyhotovením a bude oboznámený s
ich prevádzkovými vlastnosťami Študent sa oboznámi s konštrukciou, princípom práce a
prevádzkovými vlastnosťami elektrických strojov a zariadení. Bude vedieť navrhnúť vhodný
elektrický pohon pre dané zariadenie ktoré má poháňať
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 522M101 Elektroenergetika
Gestor: Ing. Lukáč Ondrej PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Výroba elektrickej energie. Meranie spotreby elektrickej energie. Elektrická
stanica, rozvádzače nn. Dimenzovanie elektrických vedení a sietí. Elektrické inštalácie,
projektovanie elektrických zariadení. Základné energetické pojmy, odberový diagram.
Dodávateľsko-odberateľské vzťahy, regulačné stupne. Náhradné zdroje elektrickej energie.
Riadenie odberu elektrickej energie. Kompenzácia účinníka. Revízie a bezpečnosť.
Cieľ predmetu: Študent vie použiť nové poznatky o primárnych energetických zdrojoch a
spôsoboch ich využitia pri výrobe elektriny. Pochopí proces výroby a distribúcie elektrickej energie
a dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Je schopný merať elektrickú energiu a výkon a kontrolovať
fakturované položky u odberateľa elektriny. Pozná zásady racionálnej spotreby elektrickej energie a
optimalizácie výdavkov za elektrinu u odberateľa.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca, práce s
podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 341E201 Elektronické obchodovanie
Gestor: Ing. Rajčániová Miroslava PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Hodnotia sa formy e-obchodovania, elektronické trhoviská, možnosti verejnej
správy a podnikateľov zefektívniť poskytovanie a vytvorenie nových tovarov a služieb, daňové a
legislatívne aspekty. Oboznamuje sa s možnosťami podnikania na internete, s jeho marketingovými
a ekonomickými problémami s výsledkom poskytnutia kvalitného statku. Pozornosť sa venuje aj
postaveniu elektronických systémov v APK SR a vo svete.
Cieľ predmetu: Študent získa prehľad o formách elektronického obchodovania, o legislatívnom a
ekonomickom prostredí, o cenách, trhu a ekonomike internetu so zameraním na výzvy digitálnej
ekonomiky.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M302 Elektronika
Gestor: Ing. Pap Miroslav PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študenti sa oboznámia s analógovými a digitálnymi obvodmi, optickými
prvkami a základmi elektromagnetickej kompatibility.
Cieľ predmetu: Študent získa prehľad o princípoch práce elektronických obvodov a ich aplikácií.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M105 Elektrotechnické predpisy
Gestor: Ing. Pap Miroslav PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Predpisy o bezpečnosti pri obsluhe a práci na elektrických zariadeniach.
Predpisy pre ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím. Predpisy pre projektovanie
elektrických zariadení. Kvalifikácia pracovníkov v elektrotechnike. Záväznosť predpisov.
Medzinárodné a národné normy v elektrotechnike, vzájomné vzťahy. Certifikácia elektrických
zariadení a výrobkov. Elektromagnetická kompatibilita
Cieľ predmetu: Študent získa prehľad o
elektrotechniky.

základných normách a predpisoch z oblasti

Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M106 Elektrotechnika
Gestor: Ing. Lukáč Ondrej PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obvody s jednosmerným prúdom. Elektromagnetická indukcia. Striedavé
prúdy(jednofázový, trojfázový), výpočet obvodov. Prechodové javy. Polovodičové prvky.
Usmerňovače, zosilňovače, preklápacie obvody. Kombinačné a sekvenčné logické obvody.
Cieľ predmetu: Študent vie použiť v praxi základné zákony a pravidlá z teoretickej
elektrotechniky. Má základné zručnosti potrebné k zapájaniu jednoduchých elektrických obvodov.
Vie zmerať veľkosť základných elektrických obvodových veličín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621P405 Embryotechnológie
Gestor: prof. Ing. Chrenek Peter DrSc.
Katedra: Katedra biochémie a biotechnológie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Embryotechnológie poskytnú študentom základy anatómie, morfológie,
reprodukcie, genetiky, endokrinológie a manipulácie a gametami a embryami hospodárskych
zvierat. Predmet umožní pripraviť študentov na absolvovanie predmetu Biotechnológie v živočíšnej
výrobe.
Cieľ predmetu: Získanie najnovších teoretických poznatkov a experimentálnych skúseností v
oblasti získavania, hodnotenia kvality a možnostiach manipulácie s gametami (pohlavnými
bunkami, spermie, oocyty), embryami a kmeňovými bunkami živočíchov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M407 Energetická certifikácia
Gestor: doc. Ing. Pogran Štefan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Právne a technické predpisy súvisiace s procesom energetickej certifikácie a
technicko-ekonomické hodnotenie energetickej hospodárnosti budov.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o legislatíve a výpočtových postupoch pri energetickej
certifikácii.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M303 Energetický audit
Gestor: Ing. Lendelová Jana PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Energetická náročnosť prevádzkovania budov, technicko-ekonomické
vyhodnotenie, spracovávanie energetického auditu, prevádzkovanie a cyklická údržba.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o spracovávaní technickej dokumentácie energetického
auditu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P507 Enológia
Gestor: doc. Ing. Frančáková Helena CSc.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Technológia výroby vína, klasifikácia vína, metódy vinifikácie, tvorba a zrenie
vína, chemické zloženie hrozna a muštu, zložky v priebehu fermentácie a počas tvorby a zrenia
vína, vplyv týchto zložiek na senzorické vlastnosti vína, fermentačný proces a spôsoby jeho
regulácie.
Cieľ predmetu: Absolventi predmetu ovládajú biologické, mikrobiologické, biochemické,
fyzikálne a biotechnologické procesy, ktoré prebiehajú počas výroby vína. Dokážu identifikovať a

74

riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú v jednotlivých fázach výrobného procesu. Sú schopní zvládnuť
a tvorivo používať všetky metódy laboratórnej a prevádzkovej kontroly, vrátane senzorického
hodnotenia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 442P303 Environmentálna chémia
Gestor: prof.RNDr. Vollmannová Alena PhD.
Katedra: Katedra chémie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Chemické aspekty kontaminácie atmosféry. Chémia stratosféry (chemizmus
tvorby a rozkladu ozónu). Chémia troposféry (tvorba smogu, acidifikovaných resp. alkalizovaných
zrážok, klimatické zmeny v dôsledku globálneho otepľovania, skleníkové plyny a aerosóly).
Kontaminanty atmosféry v mestách a obytných priestoroch. Hydrosféra (fyzikálne a a chemické
vlastnosti vody, anorganické a organické kontaminanty vo vode a ich distribúcia, odpadové vody).
Pôda (fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy, chemizmus anorganických a organických
kontaminantov a tuhých odpadov). Legislatíva.
Cieľ predmetu: Získať poznatky o vplyve a pôsobení chemických prvkov a ich zlúčenín na
jednotlivé zložky životného prostredia, pomenovať ich zdroje a dôsledky ich pôsobenia.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce, exkurzie, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 422U303 Environmentálna ekológia
Gestor: prof.RNDr. Eliáš Pavol CSc.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Životné prostredie, postavenie človeka v životnom prostredí. Zmeny v život.
prostredí antropogénneho alebo prírodného pôvodu - znečistenia, narušenia, stresy. Ekologické
monitorovanie. Znečisteniny v ŽP, zdroje znečistenia ovzdušia, vody, pôdy. Dopady znečisťujúcich
látok na ŽP, možnosti zníženia ich škodlivých účinkov. Ekologické dopady narušenia ŽP na živé
organizmy a človeka. Aplikácie environmentálnej ekológie.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s ekologickými dopadmi zmien životného prostredia na
živé systémy a človeka.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 443M201 Environmentálna fyzika
Gestor: doc. RNDr. Hlaváčová Zuzana CSc.
Katedra: Katedra fyziky
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Životné prostredie, fyzikálne faktory životného prostredia, klasifikácia a
rizikovosť fyzikálnych faktorov. Zem, Slnko, voda, atmosféra, účinky mechanických síl a hluku,
gravitačné pole a jeho účinky. Energia, druhy a zdroje energie. Účinky elektrických a
magnetických polí. Svetlo, účinky žiarenia. Principiálne riešenie globálnych ekologických
problémov.
Cieľ predmetu: Študent sa zorientuje v environmentálnej problematike, získa prehľad o
aktuálnych ekologických problémoch globálneho resp. lokálneho významu. Získa poznatky o
jednotlivých fyzikálnych faktoroch pôsobiacich na životné prostredie a o hodnotení miery rizika
jednotlivých faktorov a dokáže navrhovať spôsoby riešenia čiastkových ekologických problémov.
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M403 Environmentálna technika 1
Gestor: doc. Ing. Janoško Ivan CSc.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Klasifikácia aplikovaných technológií, strojov a zariadení podnikov a služieb.
Základná legislatíva a normy. Klasifikácia odpadu, výskyt, zisťovanie a zdroje. Klasifikácia a
konštrukcia vozidiel na odvoz odpadu. Vozidlá s rotačným a lineárnym stlačovacím zariadením.
Vozidlá s oddeleným zásobníkom, ramenové, hákové a lanové. Organizácia dopravy a manipulácie
s odpadom, klasický, logistický a separovaný zber. Klasifikácia kontajnerov.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky v oblasti legislatívy, klasifikácie odpadov a vozidiel
na zvoz odpadov, organizácie dopravy a zberu odpadov a klasifikácie kontajnerov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M404 Environmentálna technika 2
Gestor: doc. Ing. Janoško Ivan CSc.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Technologické linky a systémy na spracovanie komunálneho odpadu.
Charakteristika mechanizmov pri skládkovaní. Základy technológie kompostovania, recyklovania.
Stroje a zariadenia na získavanie druhotných surovín. Stroje a zariadenia na likvidáciu odpadov z
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poľnohospodárskych a lesníckych výrob. Základy spaľovania a energetické a materiálové bilancie
spaľovania. Klasifikácia druhov a typov spaľovania.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o technológiách a konštrukcii liniek na spracovanie
odpadu, strojov a zariadeniach na likvidáciu odpadov, oboznámi sa s progresívnymi spôsobmi
spaľovania odpadov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A414 Environmentálna toxikológia
Gestor: prof. Ing. Hudec Jozef CSc.
Katedra: Katedra agrochémie a výživy rastlín
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Bezpečná práca s chemickými látkami a prípravkami. Klasifikácia a kódové
označenie toxikologických vlastností a nebezpečnosti chemických látok a prípravkov v SR a EÚ.
Povinnosti manipulujúcich s chemickými a rádioaktívnymi látkami. Priemyslová toxikológia
anorganických a organických zlúčenín, so zvláštnym zreteľom na prípravky ochrany rastlín,
kontaminujúcich životné prostredie. Zákon o chemických látkach a legislatíva v oblasti
chemokontaminácie. Toxíny živočíšneho a rastlinného pôvodu. Nápravné opatrenia v prírodnom
prostredí. Biosféra v závislosti od zmenených podmienok v ekosystéme. Prvá pomoc a terapia
otráv. Experimentálne hodnotenie toxicity.
Cieľ predmetu: Hodnotenie vlastností chemických zlúčenín, prípravkov a toxínov iného pôvodu,
opatrení eliminujúcich alebo redukujúcich negatívne dopady na jednotlivé zložky biosféry a
legislatívy v oblasti chemoagro kontaminácie
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, exkurzie, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422U001 Environmentálne funkcie ekosystémov
Gestor: Ing. Eliášová Mariana PhD.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Funkcie ekosystémov-koncepcie. Produkčné a mimoprodukčné funkcie.
Ekologické a sociálne (socioekonomické) funkcie. Environmentálne funkcie a ich triedenie.
Užitkové funkcie ekosystémov. Prírodný kapitál. Ekosystémové služby. Hodnotenie a oceňovanie
funkcií. Funkcie podľa ekosystémov. Funkčne integrované hospodárenie. Manažment funkcií.
Marketing funkcií.
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Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom informácie o mimoprodukčných funkciách ekosystémov,
koncepciách, kategorizácií funkcií a postupoch ich hodnotenia ako podklad pre integrovaný
manažment ekosystémov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422Z403 Environmentálne manažérske systémy
Gestor: prof. Ing. Streďanský Jozef DrSc.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Environmentálna politika. Analýza rizika. Projektovanie systémov
environmentálneho manažmentu - EMS. Postupy registrácie EMAS. Environmentálne označovanie
výrobkov. Aplikácia čistejšej produkcie. Environmentálny audit/ekoaudit/. Životný cyklus
výrobkov. Environmentálne správanie organizácie. Indikátory hodnotenia environmentálneho
správania organizácie. Činnosť environmentálneho overovateľa.
Cieľ predmetu: Po absolvovaní predmetu študent bude poznať terminológiu aplikácie
environmentálnych manažérskych systémov v praxi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621P301 Enzýmové inžinierstvo
Gestor: doc.RNDr. Urminská Dana CSc.
Katedra: Katedra biochémie a biotechnológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Klasifikácia a triedy enzýmov. Princípy enzýmovej katalýzy, enzýmová
kinetika, mechanizmus enzýmových reakcií. Metódy prípravy, izolácie a purifikácie enzýmov.
Spôsoby stanovenia aktivity enzýmov. Imobilizácie enzýmov. Praktické využitie enzýmov v
chémii, farmácii, potravinárstve.
Cieľ predmetu: Získanie vedomostí o chemizme, pôsobení a význame enzýmov, o spôsoboch
priemyselnej výroby a využití enzýmov, o význame enzýmov pri výrobe potravín a liečiv.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P204 Epidemiológia a alergie z potravín
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Gestor: MVDr. Lopašovský Ľubomír PhD.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: História a vývoj epidemiológie, teórie vzniku a šírenia ochorení.
Epidemiologické pracovné metódy. Charakteristické znaky chorých. Epidemiologické metódy a
epidemiologický surveillance. Epidemiológia prenosných ochorení, podmienky procesu šírenia
nákazy, vnímavý organizmus, invazivita, ochrana hostiteľa. Epidemiologické vyšetrovanie.
Prirodzené alergény z potravín - prevalencia a zdravotný význam, mechanizmy alergických
ochorení. Klasifikácia potravinových alergií - alergény potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.
Alergén špecifické protilátky. Detekcia alergénov v potravinách. Procesy a postupy znižovania
alergénov v potravinách.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky z oblasti epidemiológie, používania epidemiologických
metód, o epidemiológii prenosných ochorení - najmä ochorení prenášaných potravinami,
podmienkach šírenia nákaz a o epidemiologickom vyšetrovaní. V druhej časti získa poznatky z
princípov vzniku alergických ochorení a ich epidemiológie, klasifikácii alergických ochorení,
metód diagnostiky potravinových alergénov a princípov ich prevencie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M401 Ergonómia
Gestor: prof. Ing. Rataj Vladimír PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Úvod a história štúdia ergonómie. Systémový prístup a vedné odbory
vplývajúce na ergonomické riešenie, ergonomický systém človek - stroj - prostredie. Základné
úlohy ergonomického systému, základné požiadavky na ergonomické riešenie pracovných
nástrojov a pracovných priestorov - antropocentrický a mechanocentrický princíp riešenia.
Súvislosti medzi optimálnymi potrebami ľudského jedinca a pracovným prostredím. Vplyv
prostredia na pracovnú činnosť - osvetlenie, hluk, vibrácie, teplota, prúdenie vzduchu a pod. Vplyv
tvarového riešenia nástrojov, veľkostného prevedenia a umiestnenia ovládačov a zobrazovačov a
priestorového usporiadania pracoviska na ľudskú výkonnosť, záťaž a vznik obtiaží. Prepojenie
ergonomického riešenia a platnej legislatívy, možnosti posudzovania úrovne ergonomického
riešenia.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o ergonómii ako o multidisciplinárnom vednom odbore,
ktorý sa zaoberá optimalizovaním ľudskej psychofyzickej záťaže a hľadaním ciest na zaistenie
rozvoja jeho osobnosti.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 211E201 Estetika
Gestor: Mgr. Svitačová Eva PhD.
Katedra: Katedra spoločenských vied
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Kultúra, ako špecifický ľudský spôsob organizácie, uskutočňovania a rozvoja
činnosti. Estetické osvojovanie sveta, nástroje a prostriedky estetického videnia sveta. Predmet
sprostredkováva celostné predstavy o estetických javoch ľudského prostredia a umenia. Predmet
oboznamuje o estetických a umeleckých hodnotách prostredníctvom univerzálneho vzťahu človeka
ku skutočnosti.
Cieľ predmetu: Študent bude schopný poznať a aplikovať estetické javy v spoločnosti a tieto
primeraným spôsobom využívať v pracovnom prostredí a v pracovných vzťahoch.
Vyučovacie metódy: semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A204 Etológia
Gestor: prof. Ing. Debrecéni Ondrej CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: DE,RJ,SK
Obsah predmetu: Adaptácia, adaptačné mechanizmy. Správanie ako forma adaptácie. Teória
správania, ktorú doplní o praktické sledovania jednotlivých kategórií správania na terénnych
cvičeniach. Vrodené a naučené v správaní zvierat. Špecifické formy učenia - habituácia, handling.
Riadenie a regulácia správania. Ontogenéza správania. Základné kategórie a prvky správania
hospodárskych zvierat, poruchy správania. Metodológia etologických postupov. Welfare a ochrana
zvierat v poľnohospodárstve. Základná etologická charakteristika HD, ošípaných, oviec, koní,
nutrií, vodnej a hrabavej hydiny, využitie etológie a welfare, bezstresové technológie, ochrana
zvierat
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom základné poznatky o správaní
zvierat ako základnom adaptačnom mechanizme, objasniť jeho genetické a ontogenetické
determinácie a vzťahy k podmienkam prostredia chovateľským postupom. V špeciálnej časti
sprostredkovať študentom špecifické a všeobecné v správaní jednotlivých druhov HZ a objasniť
jeho využitie pri tvorbe chovateľských podmienok a postupov v chove, odchove a výcviku.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U403 Európska únia
Gestor: prof. JUDr. Bandlerová Anna, PhD.
Katedra: Katedra Európskych politík
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Semester: Z

ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet oboznamuje študentov so základnými poznatkami o Európskej únii, jej
podstatou, východiskami, historickým vývojom EÚ, zakladajúcimi zmluvami o EÚ, s
inštitucionálnym a právnym systémom EÚ, rozpočtom EU, s členstvom v EÚ, s integračným
procesom krajín strednej a východnej Európy do EÚ, štruktúrou EÚ, s hospodárskou a menovou
integráciou, so spoločnou poľnohospodárskou politikou, sociálnou, bezpečnostnou a zahraničnou
politikou a s problematikou rozširovania EÚ o nové členské štáty.
Cieľ predmetu: Poskytnúť základné vedomosti z problematiky Európskej únie, jej podstaty,
histórie, cieľov a fungovania jej inštitúcií.
Vyučovacie metódy: prednášky, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 345U101 Európske rozvojové programy v pôdohospodárstve
Gestor: doc.Dr.Ing. Fekete Pavol PhD.
Katedra: Katedra Európskych politík
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá problematikou SPP z pohľadu rozvoja vidieka, vývoj
politiky rozvoja vidieka v EU, hodnotí spôsoby a možnosti finančnej podpory z pohľadu
rozvojových programov, dopady reforiem, SPP na rozvoj vidieka. Zaoberá sa problematikou
financovania poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Sústreďuje sa na možnosti finančnej podpory v
rámci krajín EU s dôrazom na SR.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky z problematiky európskych
rozvojových programov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva v súvislosti s integračnými
procesmi a rozvojom Európskej únie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E418 Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie
Gestor: doc.Dr.Ing. Horská Elena
Katedra: Katedra marketingu
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Predmet vysvetľuje rôzne aspekty spotrebiteľského správania ako výsledok
rozdielneho historického, politického a ekonomického vývoja, vysvetľuje vplyv postojov a hodnôt
na formovanie spotrebiteľského správania. Dôležitú úlohu v obsahu predmetu zohráva definovanie
špecifických znakov spotrebiteľskej kultúry jednotlivých regiónov Európy, procesu učenia a
vzťahov medzi formulovaním marketingovej stratégie a spotrebiteľským správaním.
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Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je prezentovať spotrebiteľské správanie a spotrebiteľa v
kontexte vnímania Európskeho občianstva.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca,
skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 852U502 Európsky významné biotopy a ich ochrana
Gestor: Ing. Eliášová Mariana PhD.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Biotop - definícia a funkcia. Paneurópska klasifikácia biotopov. Interpretácie v
zmysle manuálu. Ochrana biotopov: direktíva EÚ o biotopoch. Natura 2000. Európsky významné
biotopy - charakteristika, význam a ochrana. Terénne cvičenie.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s problematikou vzácnych a ohrozených biotopov Európy a
ich ochranou.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A309 Explantátové kultúry rastlín
Gestor: doc. Ing. Ražná Katarína PhD.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Techniky pletivových kultúr zachovávajúce pôvodný genotyp (embryokultúry,
meristémové kultúry, klonovanie in vitro). Techniky pletivových kultúr rozširujúce genetickú
variabilitu (kalusové, bunkové a protoplastové kultúry).Ozdravovanie rastlín pomocou
meristémových kultúr a mikrorozmnožovanie rastlín. Význam a využitie techník pletivových
kultúr v základnom a aplikovanom výskume.
Cieľ predmetu: Získať nové poznatky o využívaní izolovanej bunky rastlín v kultúre in vitro.
Pochopiť možnosti zámerného ovplyvňovania rastu rastlín pomocou vonkajších rastových
regulátorov. Schopnosť zakladať, udržiavať a vyhodnocovať rôzne druhy pletivových kultúr.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P417 Falšovanie a autentifikácia potravín
Gestor: Ing. Bobková Alica PhD.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
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Semester: Z

ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Rozdelenie metód autentifikácie potravín, výhody, nevýhody, presnosť.
Spôsoby a dôvody falšovania potravín. Autentifikácia ovocných štiav a alkoholických nápojov.
Autentifikácia výrobkov z rýb a morských živočíchov. Metódy autentifikácie mäsa a mäsových
výrobkov, prídavkov a iných zložiek. Autenticita mlieka a mliečnych výrobkov, obilnín, jedlých
tukov a olejov, medu, výrobkov z kávy, kakaa a čaju, vajec a vaječných výrobkov, korenín,
aromatických prípravkov a farbív, minerálnych vôd. Autenticita potravín ošetrených ionizujúcim
žiarením, geneticky modifikovaných potravín, potravín na osobitné účely. Uplatnenie
chemometrických a imunologických metód pri autentifikácii potravín. Nové metódy v autetifikácii
potravín.
Cieľ predmetu: Poznať princípy a dôvody pre falšovanie potravín, naučiť sa jednoduché a
zložitejšie metódy autentifikácie potravín, vedieť aplikovať nové metódy autentifikácie potravín,
uplatňovať špecifické analytické metódy na odhaľovanie falšovania potravín, aplikovať poznatky
do systému kontrol v potravinárskych podnikoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M408 Farm machinery
Gestor: prof. Ing. Nozdrovický Ladislav PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Predmet poskytne základné poznatky potrebnej pre vyjadrovanie
technologických a technických problémov v jazyku anglickom so zameraním na oblasť rastlinnej
výroby.
Cieľ predmetu: Študent získa základné poznatky z terminológie mechanizácie rastlinnej výroby v
jazyku anglickom.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A307 Farmové chovy zveri
Gestor: doc. Ing. Gašparík Jozef CSc.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Zoologické zatriedenie farmovo chovaných druhov zveri, ich biologická
charakteristika. Chovateľské, technologické, etologické a ekologické aspekty pri zakladaní a
prevádzkovaní zverofariem. Výživa zveri z pohľadu druhu, pohlavia, veku a vo vzťahu k
biologickému cyklu počas roka. Chovateľské, reprodukčné parametre a technologické zariadenia.
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Zooveterinárne aspekty a choroby zveri. Produkcia a ekonomická efektívnosť zverofariem.
Exkurzia do farmových chovov. Praktická časť výučby (terénne cvičenia) sa realizuje na VPP
SPU, s.r.o. Kolíňany.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o biologických aspektoch chovu vybraných druhov
zveri. Študentom sú objasnené technologické parametre ustajňovacích zariadení, metódy
reprodukcie, kŕmenia a zverozdravotnej starostlivosti o zver vo vzťahu k jej biologickým
špecifikám.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345U202 Farmový manažment
Gestor: doc. Ing. Schwarcz Pavol PhD.
Katedra: Katedra Európskych politík
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet oboznamuje študentov s hlavnými cieľmi, organizáciou, úlohami a
pôsobnosťou farmy. Obsahom predmetu je plánovanie, riadenie, organizovanie, obchodovanie a
vytvorenie stabilného prostredia pre riadny chod farmového hospodárstva. Osobitná pozornosť je
venovaná praktickým poznatkom o štruktúre farmových hospodárstiev, ich výrobným programom a
ekonomickému zhodnocovaniu vstupov vo výrobnom procese a v celom systéme práce a hmotnej
zainteresovanosti farmára. Praktické cvičenia budú vykonávané na vybraných farmových
hospodárstvach a na VPP SPU, s.r.o, Kolíňany.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov prijímať účinné rozhodnutia súvisiace s
činnosťou farmy a farmovým hospodárstvom.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 226E202 Filozofia
Gestor: Mgr. Svitačová Eva PhD.
Katedra: Katedra spoločenských vied
Semester: Z ECTS kredity: 2,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet je orientovaný na analýzu vybraných problémov filozofie. Patria k nim
predovšetkým vymedzenie predmetu filozofie, vzťah filozofie a vedy. Vybrané problémy ontológie
sa zameriavajú na problém podstaty a štruktúry sveta. Gnozeológia je orientovaná na analýzu
skúsenosti, rozumových foriem poznania, procesu poznania, jeho štruktúru, formy, ciele a
pravdivosť poznania. Vo filozofickej antropológii sú analyzované niektoré základné koncepcie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je objasniť študentom základné problémy filozofie s dôrazom
na rozvoj ich schopnosti teoretického myslenia. Nadobudnuté poznatky z filozofie umožňujú
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študentom vedome formovať vlastný svetonázorový postoj k základným problémom spoločenského
vývoja a na jeho základe sa prakticky angažovať v presadzovaní pozitívnych trendov vo vývoji
spoločnosti.
Vyučovacie metódy: semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E101 Financie a mena
Gestor: doc. Ing. Serenčéš Peter PhD.
Katedra: Katedra financií
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Obsahom predmetu bude štúdium podstaty financií, ich členenia a funkcií,
finančná propedeutika, makroekonomický a mikroekonomický zástoj finančnej politiky, finančná
sústava, peniaze a ich funkcie, peňažný obrat a peňažná rovnováha, formy, spôsoby a kritériá
investovania, menová politika a sústava. Ďalej úverová a úroková politika a platobný zúčtovací
styk.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s fundamentálnymi otázkami teórie financií a meny, ich
jednotlivými zložkami a objasniť kategoriálny aparát tak, aby študenti získali základné poznatky
pre ich ďalšiu prípravu na inžinierskom štúdiu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 343U001 Financovanie programov EÚ
Gestor: doc. Ing. Schwarcz Pavol PhD.
Katedra: Katedra Európskych politík
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Základné pojmy, princípy, rozpočet EÚ, problematika štrukturálnych fondov,
politika podpory podnikania, politika celoživotného vzdelávania, výskumná politika EÚ.
Cieľ predmetu: Získanie orientácie v problematike financovania jednotlivých politík EÚ
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 461E402 Finančná a poistná matematika
Gestor: doc. Ing. Repiský Jozef CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
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Semester: Z

ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet využíva poznatky získané v odborných disciplínach orientovaných na
financie a poisťovníctvo a poskytuje kvantitatívny aparát pre výpočet, analýzu a modelovanie
vybraných problémov. Predmet poskytuje študentovi možnosť naučiť sa a vykonávať rôzne
výpočty a analýzy predchádzajúce finančným investičným rozhodnutiam. Aplikácia
kvantitatívnych metód umožňuje použiť finančné prostriedky pri požičiavaní aj investovaní
efektívnejšie. Cieľom predmetu je tiež oboznámiť študentov so základmi matematicko-štatistických
metód aktuárskych techník. Modely a výpočty budú ilustrované na reálnych príkladoch.
Cieľ predmetu: Po absolvovaní predmetu sú študenti schopní vypracovávať jednoduchšie analýzy
z finančnej a poistnej matematiky a podrobne interpretovať získané výsledky. Študenti sú schopní
analyzovať základné produkty finančného a poistného trhu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E005 Finančná analýza a finančné plánovanie
Gestor: doc. Ing. Gurčík Ľubomír CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Podnikateľská analýza, analýza zmeny syntetického ukazovateľa pri
multiplikatívnej a aditívnej väzbe, finančná analýza, ukazovatele finančnej analýzy ex post, metódy
finančnej analýzy ex ante, finančný plán, zdroje financovania, krátkodobý finančný plán, dlhodobý
finančný plán, metódy, modely a proces tvorby finančného plánu, hodnotenie kvality finančného
plánu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky o jednotlivých krokoch,
metódach, ukazovateľoch finančnej analýzy zameranej na hodnotenie minulosti - ex post, a
budúcnosti - ex ante, objasniť im pojem finančný plán, postup jeho zostavenia, modely, metódy,
nástroje a techniky hodnotenia finančného plánu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E006 Finančné trhy
Gestor: doc. Ing. Bojňanský Jozef PhD.
Katedra: Katedra financií
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet podáva komplexný pohľad na sféru finančných trhov. Vysvetľuje
ohodnocovanie finančných nástrojov na trhu, charakterizuje peňažný, kapitálový a devízový trh,
ako aj inštitúcie finančných trhov s dôrazom na Burzu cenných papierov v Bratislave a Bratislavskú
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komoditnú burzu. Študenti si rozšíria vedomosti o derivátovom trhu (forwardy, futurity, opcie a
swapy) a ich použití vo finančnom manažmente.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov systém fungovania finančného trhu,
organizovania trhu, obchodovania s cennými papiermi a špecifiká slovenského finančného trhu
dané jeho vývojom a právnou úpravou.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E004 Finančno-ekonomická analýza
Gestor: doc. Ing. Gurčík Ľubomír CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Podnikateľská analýza, analýza zmeny syntetického ukazovateľa pri
multiplikatívnej a aditívnej väzbe, finančná analýza, ukazovatele finančnej analýzy ex post, metódy
finančnej analýzy ex ante, zdroje financovania, transformačný proces
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky o jednotlivých krokoch,
metódach, ukazovateľoch finančnej analýzy zameranej na hodnotenie minulosti - ex post, a
budúcnosti - ex ante.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E007 Finančný manažment
Gestor: doc. Ing. Serenčéš Peter PhD.
Katedra: Katedra financií
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Definovať a charakterizovať obsah a úlohy finančného manažmentu, pôsobenie
svetových finančných trhov a vnútroštátneho ekonomického prostredia na finančný manažment
podnikov. Analyzovať zdroje kapitálu, finančnú štruktúru podniku a finančný trh ako zdroj
podnikového kapitálu. Definovať význam finančnej analýzy, finančného plánu a finančnej kontroly
na finančnú situáciu podnikov. Kvantifikovať finančné riziká podniku a ich zmierňovanie.
Charakterizovať úlohu platobného styku.
Cieľ predmetu: Absolventi dokážu analyzovať zložité finančné vzťahy v podnikoch, navrhovať a
realizovať manažérske rozhodnutie vo fin. podnikových procesoch, správne reagovať na vývoj
makro-mikroekonomického prostredia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E001 Firemné plánovanie
Gestor: doc. Ing. Šajbidorová Mária PhD.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základy teórie plánovania, Strategické plánovanie, Kontrola plnenia plánov.
Metodológia plánovania. Marketingové plánovanie, Plánovanie výroby a výrobnej kapacity,
Plánovanie rozvoja ľudských zdrojov, Plánovanie investícii a akvizícii, Finančné plánovanie,
Podnikateľské plánovanie. Ročné a operatívne plánovanie. Kontrola plnenia plánov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je vypracovať základné plány v podniku a základné metódy
plánovania a kontroly.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E156 Francúzsky jazyk A
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: FR
Obsah predmetu: Opakovanie gramatiky daného jazyka s cieľom zdokonalenia komunikatívnych
zručností s orientáciou na ústny prejav.
Cieľ predmetu: Rozvíjanie štyroch základných komunikatívnych zručností.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E157 Francúzsky jazyk B
Gestor: PhDr. Jakabovičová Johana PhD.M.A.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: FR
Obsah predmetu: Rozvíjanie jazykovej kompetencie zameranej na formu, význam a plynulosť
ústnej a písomnej produkcie.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie gramaticky korektnej a plynulej ústnej a písomnej komunikácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E259 Francúzsky jazyk C
Gestor: PaedDr. Moravcová Ľubomíra PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: FR
Obsah predmetu: Nadobudnutie poznatkov z oblasti histórie, geografie, systému vzdelávania,
ekonomiky, životného štýlu, kultúrneho a spoločenského života danej krajiny. Prehlbovanie
komunikatívnych zručností s orientáciou na písomný prejav.
Cieľ predmetu: Oboznámenie s reáliami cieľovej krajiny. Prehlbovanie písomné prejavu s
orientáciou na písanie esejí.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E260 Francúzsky jazyk D
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: FR
Obsah predmetu: Medzikultúrna komunikácia, spoznávanie kultúrneho dedičstva a súčasnosti
krajiny cieľového jazyka. Prehlbovanie komunikatívnych zručností s orientáciou na preklad.
Cieľ predmetu: Osvojenie si zásad medzikultúrnej komunikácie. Prehlbovanie písomného
vyjadrovanie, najmä prekladu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 441M103 Fyzika 1
Gestor: doc.RNDr. Brozman Dušan
Katedra: Katedra fyziky
Semester: L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Kinematika hmotného bodu. Dynamika hmotného bodu. Dynamika sústavy
hmotných bodov. Kmitanie a vlnenie. Mechanika tekutín. Termika. Termodynamika. Základy
teórie relativity.
Cieľ predmetu: Študent po absolvovaní predmetu získa komplexné vedomosti z mechaniky a
molekulovej fyziky. Nadobudne poznatky z Kinematiky a dynamiky hmotného bodu; Dynamiky
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sústavy hmotných bodov; Kmitania a vlnenia;. Mechaniky tekutín; Termiky a termodynamiky a
základov teórie relativity. Študent získa zručnosti v riešení príkladov a v meraní vybraných
fyzikálnych veličín, čo preukáže vypracovaním laboratórnych protokolov a písomných prác.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 441M104 Fyzika 2
Gestor: RNDr. Vozárová Vlasta PhD.
Katedra: Katedra fyziky
Semester: Z ECTS kredity: 5,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Elektrostatika. Coulombov zákon. Ustálený elektrický prúd. Ohmov zákon.
Kirchhoffove zákony. Magnetické pole. Biot-Savart-Laplaceov zákon. Elektromagnetická indukcia.
Faradayov zákon. Striedavé prúdy. RLC obvody. Elektromagnetické pole. Maxwellove rovnice.
Základy geometrickej a vlnovej optiky. Základné pojmy kvantovej fyziky. Základy atómovej a
jadrovej fyziky.
Cieľ predmetu: Študent získa teoretické poznatky z elektriny, magnetizmu, optiky a atómovej
fyziky nevyhnutné pre pochopenie technických aplikácií v odborných predmetoch, získa zručnosti
pri riešení výpočtových úloh, získa praktické skúsenosti pri meraní fyzikálnych veličín a osvojí si
štandardné postupy pri spracovaní a vyhodnocovaní výsledkov merania a ich interpretácii.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 441M403 Fyzikálne princípy v bioenergetike
Gestor: RNDr. Božiková Monika PhD.
Katedra: Katedra fyziky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Energia - druhy, jednotky, zákony zachovania. Termodynamika- termofyzikálne
veličiny, energetická hustota, spalné teplo, výhrevnosť. Prenosové javy - kondukcia, konvekcia,
radiácia, Fázové prechody, skvapalňovanie plynov, difúzia plynov a ich uplatnenie pri energetickej
konverzii biomasy. Kolobeh CO2 v prírode, podstata vzniku emisíí. Bioplyn - základné fyzikálnochemické vlastnosti. Kvapalné biopalivá - fyzikálne parametre, prenosové javy - viskozita,
objemové vlastnosti kvapalných biopalív. Fyzikálne princípy energetickej konverzie kvapalných
biopalív. Fyzikálne vlastnosti tuhej biomasy. Fyzikálna a chemická podstata úpravy tuhej biomasy
Fyzikáne princípy získavania odpadového tepla pri spracovaní biomasy.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom prehľad fyzikálnych princípov v
bioenergetike. Študent získa vedomosti o fyzikálno - chemickej podstate energetickej konverzie
rôznych typov biomasy. Získa prehľad o fyzikálno - chemických vlastnostiach biomasy,
fyzikálnych princípoch výroby energie a tepla z biomasy, fyzikálnom princípe kogenerácie. Získa
zručnosti v stanovení fyzikálnych vlastností biomasy, biopalív a analýze bioplynu.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, exkurzie, písomné práce,
individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................

Predmet: 640P202 Fyziológia bunky
Gestor: doc. Ing. Lukáč Norbert PhD.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: V predmete sa študujú štrukturálne a funkčné danosti živočíšnych buniek.
Popisuje sa živá hmota, forma živej hmoty, nasleduje štruktúra, členenie a ochorenia spôsobené
nebunkovými formami (vírusy, prokaryoty). Charakterizujú sa rozdiely medzi prokaryotickými a
eukaryotickými bunkami. Samotná kapitola pojednáva o priónoch a prionózach. Charakterizujú sa
metódy výskumu buniek, hodnotenie štrukturálnych a funkčných zmien. Jednotlivé bunkové
organely sa popisujú z hľadiska štrukturálneho a funkčného. V ďalšej časti sa popisujú manipulácie
so živočíšnymi bunkami. Popisujú sa zmeny buniek pri diferenciácii a ontogenetickom vývine. V
závere sa v predmete pojednáva o cytopatológii (všeobecná a špeciálna časť) a následne sa
charakterizujú nádorové bunky.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je štúdium normálnej a zmenenej štruktúry a funkcie
živočíšnych buniek ako aj o formách živej hmoty majúcich vzťah k živočíšnych bunkách (vírusy,
baktérie, prióny).
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 640P410 Fyziológia neprežúvavcov
Gestor: prof. MVDr. Massanyi Peter PhD.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Špecifikácia zvláštností fyziologických funkcií súvisiacich s produkčnou
úžitkovosťou viacerých druhov neprežúvavcov. Odlišnosti vo fyziológii trávenia, rozmnožovania,
funkciách regulačných sústav, pohybovej, zmyslovej, termoregulačnej a vylučovacej sústavy.
Cieľ predmetu: Oboznámiť sa s fyziologickými princípmi súvisiacimi s produkčnou úžitkovosťou
a zvláštnosťami fyziologických funkcií neprežúvavcov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
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................................................................................................................................................................
Predmet: 640P408 Fyziológia obranných mechanizmov
Gestor: doc. Ing. Lukáč Norbert PhD.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Predmet Fyziológia obranných mechanizmov sa zaoberá poznatkami základnej
imunológie a klinickej imunológie. Zaoberá sa zložením a funkciou imunitného systému,
mechanizmami bunkovej a humorálnej imunity na bunkovej molekulovej úrovni, ako aj
preventívnym a terapeutickým využitím imunológie. Základná časť imunológie sa zaoberá
zápalom, horúčkou, štruktúrou a funkciou komplementu, cytokínov, antigénov a protilátok.
Klinická časť imunológie je zameraná na prejavy hyperfunkcie, hypofunkcie imunity ako aj
autoimunitné procesy, antiinfekčnú, transplantačnú a protinádorovú imunitu, imunopatologické
choroby, zloženie, prípravu, aplikáciu a využitie vakcín, prípravkov na pasívnu imunizáciu a
imunoprofylaxiu.
Cieľ predmetu: Poskytnúť podrobné znalosti o funkciách obranných mechanizmov živočíchov.
Charakterizovať zložky špecifickej a nešpecifickej imunity.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A308 Fyziológia porastu poľných plodín
Gestor: doc. Ing. Olšovská Katarína PhD.
Katedra: Katedra fyziológie rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Poskytuje poznatky o funkčných vlastnostiach, fyziologicko-ekologických
zákonitostiach formovania produkčného procesu, jeho monitorovania a modelovania. Rozširuje
poznatky o fyziologické aspekty produktivity, zákonitosti tvorby úrody a ekologické faktory
ovplyvňujúce rast, produktivitu a produkčný proces poľných plodín. Bezprostredne nadväzuje na
ekológiu rastlín ako súčasť teoretického základu pre všeobecnú a špeciálnu rastlinnú produkciu.
Cieľ predmetu: Študent chápe porast ako súbor jedincov (rastlín) usporiadaných do štruktúry,
ktorá umožňuje maximalizáciu zisku uhlíka (fotosyntézy), využitia vody a živín pri špecifickom
radiačnom režime porastu. Ovláda fyziologické princípy produktivity a tvorby úrody plodín, má
základné znalosti o ontogenetickej podmienenosti tvorby úrody a jej regulácii faktormi prostredia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca, práce s
podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A203 Fyziológia rastlín
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Gestor: prof. Ing. Brestič Marián CSc.
Katedra: Katedra fyziológie rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Disciplína stavia na poznatkoch z botaniky, biochémie, biofyziky. Rozvíja
poznanie o fyziologických procesoch na rôznych úrovniach štruktúry rastlinného organizmu.
Študuje mechanizmy jednotlivých procesov a možnosti ich regulácie, najmä: funkčnú aktivitu
kompartmentov buniek; príjem, transport a utilizáciu vody, minerálnych látok, tvorbu a využitie
asimilátov; procesy fotosyntézy, dýchania, rastu, vývinu, pohyby rastlín; vzťah fyziologických
procesov k tvorbe úrody.
Cieľ predmetu: Študent získa komplexný pohľad na životné procesy v rastlinách, pochopí
mechanizmus základných fyziologických procesov na bunkovej až celistvej úrovni rastlín a ich
reguláciu vonkajšími a vnútornými faktormi. Prakticky vie merať základné parametre vodného
stavu, fotosyntézy, tvorby biomasy, dýchania, rastu a vývinu rastlín, ovláda princípy metód ich
merania, na základe čoho vie hodnotiť fyziologický stav rastlín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A309 Fyziológia rastlinných explantátových kultúr
Gestor: Ing. Filová Angelika PhD.
Katedra: Katedra fyziológie rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Fyziologické aspekty rastlinných explantátových kultúr. Špecifické rysy rastu
rastlín. Lokalizácia rastu. Vlastnosti totipotencie, jej vzťah k diferenciácii a dediferenciácii.
Hormonálne podmienky diferenciácie. Regenerácia, jej vnútorné a vonkajšie faktory. Typy
explantátových kultúr, ich významné vlastnosti a možnosti využitia. Teoretický a praktický význam
kultivácie v podmienkach in vitro.
Cieľ predmetu: Osvojenie základných poznatkov o využití explantátových kultúr v jednotlivých
oblastiach biotechnológií. Praktické nadobudnutie metodických postupov pri mikrorozmnožovaní
jednotlivých druhov rastlín.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, laboratórne práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 640P406 Fyziológia regulačných sústav
Gestor: prof. Ing. Kováčik Jaroslav PhD.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
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Obsah predmetu: Funkcie nervovej a endokrinnej sústavy, CNS a vyššej nervovej činnosti
živočíchov a človeka. Princípy riadenia a regulácie základných životných funkcií od
biochemických procesov v bunkách a tkanivách cez integráciu funkcií celého organizmu až k
zložitým vzťahom medzi organizmom a prostredím.
Cieľ predmetu: Poskytnúť podrobné znalosti o funkciách nervovej a endokrinnej sústavy ako
integrujúcich regulačných mechanizmov organizmu živočíchov a človeka
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 640P407 Fyziológia vtákov
Gestor: doc. Ing. Capcarová Marcela PhD.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: DE,EN,SK
Obsah predmetu: Biologický a ekonomický význam hydiny, špecifikácia zvláštností
fyziologických funkcií vtákov, rozdiely vo fyziológii trávenia, metabolizmu, rozmnožovania,
dýchania a vylučovania. Faktory ovplyvňujúce funkcie jednotlivých sústav, produkčné schopnosti a
stav vnútorného prostredia. Poruchy vnútorného prostredia a fyziologické poruchy.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so špecifickými funkciami a
zvláštnosťami fyziologických funkcií vtákov
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 721P201 Fyziológia výživy
Gestor: prof. Ing. Kováčik Jaroslav PhD.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: DE,EN,SK
Obsah predmetu: Problematika správnej výživy ľudí z aspektu fyziológie látkovej premeny a
energie. Trávenie a metabolizmus živín, intermediárna premena a regulácia metabolických
procesov. Fyziológia hladovania a nadvýživy, poruchy bielkovinového, sacharidového a
lipidového metabolizmu. Vplyv výživy na vnútorné prostredie ako modulujúceho
a
determinujúceho faktora životných procesov organizmu.
Cieľ predmetu: Poskytnúť širšie poznatky o fyziologických aspektoch zdravej výživy človeka.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621A311 Fyziológia zavlažovaných rastlín
Gestor: prof. Ing. Brestič Marián CSc.
Katedra: Katedra fyziológie rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Charakteristika základných faktorov limitujúcich stav vody v rastlinách. Vodný
režim a hospodárenie rastlín s vodou. Podstata optimalizácie produkčného procesu v závlahových
podmienkach. Premena energie. Ekologické limity. Frekvencia a dopad ekologických limitov na
produkciu rastlín. Teplotný a svetelný režim pri rôznej vodnej zásobenosti. Následky vodného
deficitu na kvantitu a kvalitu produkcie. Kritické obdobia rastlín na vodu v ontogenéze.
Cieľ predmetu: Študent získa základné znalosti o mechanizmoch príjmu vody a hospodárenia
rastlín s vodou v podmienkach ich rôznej vodnej zásobenosti. Vie analyzovať základné faktory
limitujúce stav vody v rastlinách, najmä teplotný a sveteľný režim rastlín pri ich rôznej vodnej
zásobenosti. Ovláda fyziologické princípy tvorby úrody plodín, príčiny disproporcie vo vodnej
zásobenosti počas ontogenézy plodín a jej vplyv na kvantitu a kvalitu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 640P201 Fyziológia živočíchov
Gestor: prof. Ing. Kováčik Jaroslav PhD.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: DE,EN,SK
Obsah predmetu: Vysvetlenie základných funkcií tkanív a všetkých orgánových sústav. Základné
poznatky o vnútornom prostredí a biologických zákonitostiach, ktoré determinujú životné funkcie v
organizme zvierat v závislosti od stále sa meniacich a vyvíjajúcich sa životných podmienok.
Interakcie hlavných systémov zabezpečujúcich činnosť buniek, tkanív a orgánov. Princípy riadenia
a regulácie procesov v orgánových sústavách a v organizme ako celku. Poskytnutie uceleného
prehľadu fyziologických aspektov metabolizmu živočíchov a človeka.
Cieľ predmetu: Poskytnúť poznatky o funkciách jednotlivých tkanív, orgánov a systémov
organizmu živočíchov ako celku.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 640P501 Fyziologická genetika
Gestor: prof. Ing. Bulla Jozef DrSc.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
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Obsah predmetu: Gén a jeho funkcie. Fyziológia genetických procesov v bunke. Chromozómy
ako genetické a fyziologické štruktúry. Fyziologicko-genetické základy diferenciácie. Hormóny
ako efektory genetickej informácie. Genetický a fyziologický polymorfizmus. Heteróza.
Fyziologicko-genetické základy mikroevolúcie.
Cieľ predmetu: Získanie najnovších teoretických poznatkov podľa úrovne súčasného poznania v
predmetnej oblasti a ich aplikácie pri komplexnom hodnotení interakcií genotypu a prostredia
živých organizmov v procesoch manifestácie a realizácie dedičných potencií
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A501 Genetické inžinierstvo rastlín
Gestor: doc. Ing. Ražná Katarína PhD.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Princípy genetického inžinierstva. Izolácia a klonovanie génov. DNA vektory.
Príprava rekombinovanej molekuly DNA. Metódy prenosu rekombinovanej DNA do bunky rastlín.
Metódy detekcie transgénov. Biotechnologicky upravené rastliny a potraviny, prínosy a nástrahy.
Využitie genomiky a bioinformatiky v genetickom inžinierstve.
Cieľ predmetu: Získať poznatky o izolácii génov, príprave vektorov na prenos DNA, príprave a
metódach prenosu rekombinovanej DNA do genómu organizmov a metódach analýzy expresie
génov. Pochopiť tvorbu transgénnych organizmov. Byť schopný izolovať genomickú DNA z
rastlinného pletiva, pripraviť polymerázovú reťazovú reakciu (PCR) pri množení DNA.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A503 Genetické technológie rastlín
Gestor: prof.RNDr. Bežo Milan CSc.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Princíp genetických technológií rastlín. Biologické vlastnosti DNA, enzýmy
používané pri úpravách DNA a rekombináciách molekúl DNA. Rekombinácie DNA. Sekvenovanie
DNA. Genomika, proteomika a bioinformatika. Klonovanie DNA. Molekulové markéry a
mapovanie DNA. Molekulovými markérmi podporované šľachtenie rastlín. Identifikácia
organizmov a patogénov v rastlinách pomocou analytických metód genómu. Prenos génov,
genetické transformácie. Geneticky modifikované rastliny.
Cieľ predmetu: Získanie najnovších teoretických poznatkov a praktických skúseností z
genetických technológií rastlín a uplatnením genetických technológií v šľachtení a množení rastlín.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca, práce s podporou
IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A517 Genetické technológie živočíchov
Gestor: doc. Ing. Trakovická Anna CSc.
Katedra: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Genetické metódy vhodné pre charakterizáciu génov, ich identifikáciu a postupy
potrebné pri hodnotení organizácie mapovania genómu. Tvorby genetických máp. Molekulárnogenetické markéry, MAS, QTL a ETL. Komparatívne mapovanie, utilizácia jednotlivých markérov
pre potreby šľachtiteľov.
Cieľ predmetu: Študent na základe získaných poznatkov ovláda genetické postupy identifikácie
génov, organizáciu a techniky mapovania genómu zvierat a je schopný aplikovať genetické
technológie v šľachtení zvierat.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622A405 Genetické zdroje potravín
Gestor: doc. Ing. Brindza Ján CSc.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Biologické a hospodárske možnosti využívania genetickej základne
agrobiodiverzity v oblasti potravinovej bezpečnosti, rozvoj poľnohospodárstva, rozvoja technológií
pestovania rastlín, riešenia krajinotvorby, revitalizácie životného prostredia, riešenia obnoviteľných
zdrojov energie a v iných aktuálnych oblastiach. Ekonomické hodnotenie genetickej základne.
Zvyšovanie hospodárskej cennosti rastlinných druhov formou šľachtiteľského procesu s využitím
klasických metód a moderných genetických technológií.
Cieľ predmetu: Prehĺbenie poznatkov o využívaní potenciálu genetickej základne klasických a
menej využívaných druhov rastlín a zvyšovania ich hospodárskej cennosti klasickými
šľachtiteľskými postupmi a modernými genetickými technológiami.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A103 Genetika
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Gestor: doc. Ing. Trakovická Anna CSc.
Katedra: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Mendelová koncepcia dedičnosti a premenlivosti. Molekulová podstata génu.
Dedičnosť a premenlivosť na úrovni bunky, organizmu a populácie. Špecifické črty a zvláštnosti
dedičnosti mikroorganizmov, rastlín a živočíchov. Úvod do genetiky človeka. Genetická
premenlivosť kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov a vlastností v populáciách.
Cieľ predmetu: Študent na základe získaných poznatkov ovláda základné procesy dedičnosti a
premenlivosti živých organizmov. Je schopný ich analyzovať, vyhodnotiť a aplikovať v praxi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca, práce s podporou
IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A475 Genetika a šľachtenie rastlín
Gestor: prof.RNDr. Bežo Milan CSc.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet štúdia a história genetiky. Informačné molekuly a dedičnosť (DNA,
RNA, gén a kontrola jeho aktivity). Bunka a dedičnosť (mitóza, meióza). Dedičnosť na úrovni
mnohobunkového organizmu (jadrová, mimojadrová dedičnosť, mendelizmus, mutačná
premenlivosť, genetické inžinierstvo rastlín). Šľachtenia rastlín, základné pojmy. Systémy
reprodukcie rastlín a metódy šľachtenia. Vznik pestovaných rastlín. Metódy šľachtenia
samoopelivých, cudzoopelivých a vegetatívne množených druhov rastlín, odrody, F1 hybridy.
Šľachtenie rastlín na odolnosť voči chorobám. Označovanie odrôd, registrácia, distribúcia,
udržiavanie a ochrana. Biotechnológie v šľachtiteľských programoch.
Cieľ predmetu: Získať nové poznatky o vzťahoch medzi informačnými molekulami (DNA, RNA)
a bielkovinami pri prenose genetickej informácie. Byť schopný analyzovať počet a morfológiu
chromozómov a vyhodnocovať dedičnosť znakov na úrovni bunky, organizmu a populácie. Získať
nové poznatky o tvorbe odrôd a hybridov rastlín klasickými a biotechnologickými metódami.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A312 Genetika mikroorganizmov
Gestor: prof.RNDr. Bežo Milan CSc.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Vymedzenie pojmu genetika mikroorganizmov. Genetika vírusov, viroidov,
satelitov, a prionov. Reprodukcia nebunkových systémov. Mikroorganizmy s bunkovou štruktúrou.
Štruktúra bunky baktérií, archeí a mikroskopických eukaryí. Rozmnožovanie bunky a životný
cyklus mikroorganizmov. Konjugácia (baktérie). Transdukcia. Genetika baktérií, archeí,
jednobunkových rias, prvokov a mikroskopických húb (rozmnožovanie, organizácia genómu,
rozdiely na molekulovej úrovni).
Cieľ predmetu: Získať nové poznatky o genómoch a dedičnosti nebunkových biologických
systémov (vírusy, satelity, viroidy, prióny), baktérií, archeí a eukaryí (protista a mikroskopické
huby). Získať zručnosti zo zisťovania prítomnosti vírusov, baktérií, parazitických protist a húb v
hostiteľských organizmov elektrónovou mikroskopiou, imunochemickými technikami a metódami
molekulárnej biológie (PCR a hybridizácia molekúl). sledovania mutačnej
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A467 Genetika populácií
Gestor: Ing. Kasarda Radovan PhD.
Katedra: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Genetická premenlivosť kvantitatívnych a kvalitatívnych znakov a vlastností v
populáciách. Génová a genotypová štruktúra populácií. Rovnovážny stav v populáciách a jeho
zmeny. Metódy hodnotenia zmien frekvencie génov a genotypov. Dynamika zmien genotypovej
štruktúry a genetická vzdialenosť populácií. Genetické parametre úžitkových vlastností HZ, metódy
ich odhadu a využitie v selekcii a šľachtení. Genetická podstata heterózy a inbríding depresie.
Fenogenetika úžitkových vlastností HZ. Fenogenetika zdravia - praktické cvičenia na VPP.
Cieľ predmetu: Študent získa nové vedomosti o genetickej premenlivosti kvalitatívnych znakov a
kvantitatívnych vlastností na úrovni populácií. Je schopný samostatne aplikovať metódy
genetického hodnotenia populácií zvierat.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca, práce s podporou
IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 443A406 Geo-pedológia národných parkov Slovenska
Gestor: doc. Ing. Chlpík Juraj PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Legislatívne vymedzenie Národných parkov Slovenska - všeobecné
charakteristiky (poloha, rozloha). Geologická stavba, geomorfologické a hydrogeologické pomery
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národných parkov. Pedologické charakteristiky vytvorených pôdnych typov. Prírodné zvláštnosti a
zaujímavosti. Vplyv cestovného ruchu a vysokohorskej turistiky na ekológiu národných parkov.
Cieľ predmetu: Získanie všeobecných vedomostí o prírodných krásach Slovenska. Osvojenie si
uceleného a kontinuálneho pohľadu na vzájomné prepojenie geologického základu krajiny s
pôdnymi pomermi, vo vzťahu k floristickému krytu a ekológii prostredia. Možnosti využitia
regionálnych celkov krajiny pre obyvateľstvo a turistický ruch.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z101 Geodézia
Gestor: doc. Ing. Muchová Zlatica PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: - geodetické súradnicové a výškové systémy - základné geodetické výpočty v
záväznom geodetickom systéme - uhlové, dĺžkové, výškové, integrované a družicové meranie základné metódy podrobného merania - počtárske a grafické spracovanie nameraných údajov práce so základnými mapami malých, stredných a veľkých mierok, výpočet plôch a objemov základy vytyčovacích prác.
Cieľ predmetu: Absolvent predmetu získa znalosti a zručnosti o meračských prácach v metódach
pozemnej (terestrickej) geodézie a globálneho polohového systému. Objasnia sa mu základy
kartografického spracovania meraných údajov.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca, skupinové práce, práce s
podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 443A301 Geomorfológia
Gestor: doc. Ing. Chlpík Juraj PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Klasifikácia a charakteristika základných geomorfologických tvarov a foriem
reliéfu. Geomorfologická tvárnosť povrchu územia ako konštantný a limitujúci faktor prostredia,
ktorý znemožňuje alebo predurčuje poľnohospodársku výrobu. Činnosť vnútorných a vonkajších
geologických síl na formovaní povrchu zemskej kôry. Charakteristika geomorfologických celkov
územia Slovenska. Reliéf územia vo vzťahu ku klimatickým pomerom, výškovej zonálnosti
rastlinstva a živočíšstva, štruktúre poľnohospodárskej a lesníckej produkcie, hospodárskeho
využitia pôdy, štruktúre osídlenia. Terénne cvičenie vo vybraných lokalitách SR hradené z
účelových prostriedkov VPP.
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Cieľ predmetu: Naučiť študentov rozpoznávať základné geomorfologické tvary terénu. Objasniť
vplyv vnútorných a vonkajších geologických síl na formovanie Zemského povrchu, závislosť klímy
a reliéfu. Vzájomné prepojenie bioty a krajiny.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 481Z401 GIS II
Gestor: Ing. Šinka Karol PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Aplikácie GIS v poľnohospodárstve. Projekt Druhotná štruktúra krajiny, projekt
Tvorba pôdnych tematických máp. Projekt Mapa potencionálnej erózie. Vstup priestorových
údajov, vektorizácia na obrazovke, vytvorenie a používanie atribútovej databázy, integrovaná
analýza priestorových a atribútových dát. Výstup údajov, mapová kompozícia.
Cieľ predmetu: Študent získa zručnosti pri tvorbe a spracovaní geodát. Je schopný samostatne
spracovať projekt v GIS pre rôzne oblasti v krajinnom inžinierstve.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 443U203 GIS v regionálnom rozvoji
Gestor: prof. Ing. Húska Dušan PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet študentov oboznámi so základmi geografických informačných
systémov v prostredí ArcView, naučia sa spracovávať geografické dáta, manipulovať s nimi,
analyzovať ich a transformovať do výsledných mapových kompozícií.
Cieľ predmetu: Zvládnutie teoretických poznatkov z oblasti GIS a praktických zručností z
ovládania softwaru ARcView
Vyučovacie metódy: práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A313 Helminthológia a akarológia
Gestor: prof. Ing. Cagáň Ľudovít CSc.
Katedra: Katedra ochrany rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK
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Obsah predmetu: Charakteristika radov: háďatká - Tylenchata a roztoče - Acarina a ich skupín,
resp. podradov. Popis, bionómia, ekológia, symptómy poškodenia a škodlivosť najdôležitejších
rastlinných druhov. Metódy zisťovania háďatok a roztočov v rôznych substrátoch a rastlinných
orgánoch.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznať metódy a spôsoby ochrany ochrany rastlín proti
háďatkám a roztočom.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A234 Hiporehabilitácia
Gestor: doc. Ing. Halo Marko CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent si osvojí základy špeciálneho výcviku terapeutického koňa. Oboznámi
sa s materiálno-technickým zabezpečením nevyhnutným na výkon hiporehabilitácie. Vie aplikovať
základné terapie pre postihnutých pacientov. Zdokonalí sa v zásadách prevádzkovania
hiporehabilitačných centier.
Cieľ predmetu: Cieľ predmetu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami vplyvu koňa na
liečbu chorých a postihnutých pacientov
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A112 História a šľachtenie koní na Slovensku
Gestor: doc. Ing. Halo Marko CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent získa základné vedomosti o histórii chovu koní na území Slovenska od
obdobia Rakúsko-Uhorskej monarchie do súčasnosti. Oboznámi sa s vplyvom starorakúskych
plemien v šľachtiteľských postupoch a osvojí si vývoj zmien testácie a využitia koní. Analyzuje
zmeny jednotlivých technológií chovu a odchovu koní.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom historické zmeny v chove koní a
šľachtiteľských postupoch na Slovensku.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................

102

Predmet: 622Z304 Hodnotenie biotických prvkov
Gestor: doc. Ing. Bartošová Krajč. Daniela PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam sadovníckej a krajinárskej dendrológie , priestorové a funkčné
rozdelenie drevín, podmienky uplatnenia a zdravého vývoja drevín v sadovníckych a krajinárskych
úpravách. Introdukcia a aklimatizácia drevín. Problematika rajonizácie drevín v náväznosti na
klimatickú rajonizáciu, pedológiu a lesnícku typológiu s prihliadnutím k antropicky vyvolanému
imisnému zaťaženiu a devastácií pôd. Hodnotenie drevín podľa architektonicko-krajinárskych
vzhľadových kritérií zahrňujúcich veľkosť, tvar, textúru, farebnosť a premenlivosť vo vegetačnom
a celoživotnom cykle a využiteľnosť týchto vlastností pre potreby záhradnej a krajinárskej tvorby.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť používať dreviny, špeciálne stromy v priestore krajiny
a rešpektovať klimatické a geobiografické podmienky.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 541Z501 Hodnotenie hrozna a vína
Gestor: Ing. Pintér Eduard PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva,vinohradníctva a vinárstva
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Obsahové, nutričné látky v hrozne, tvorba, akumulácia obsahových látok v
procese dozrievania. Požiadavky na stolové hrozno, uvologický rozbor, senzorické hodnotenie
stolového hrozna. Posúdenie muštového hrozna, základná chemická analýza muštu. Vplyv
kvasného procesu, dokvasovanie, potreba stáčania, sírenia, čírenia a stabilizácie vína na jeho
kvalitu. Základná chemická analýza vína, prirodzené a cudzorodé zložky vína. Normy súvisiace s
kvalitou hrozna a vína. Senzorické hodnotenie vína, ocenenie vína, proces dokvasovania, potreba
stáčania, sírenia, čírenia a stabilizácie vína na jeho kvalitu. Základná chemická analýza vína,
prirodzené a cudzorodé zložky vína. Normy súvisiace s kvalitou hrozna a vína. Senzorické
hodnotenie vína, ocenenie vína.
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentovi poznatky týkajúce sa využitia klasifikačných ukazovateľov
uvologického hodnotenia hrozna, teoretických i praktických zručností laboratórneho rozboru muštu
a vína. Zvládnutie senzorického hodnotenia vína.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 422Z303 Hodnotenie kvality ŽP
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Gestor: prof. Ing. Streďanský Jozef DrSc.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Zložky ŽP biotické a abiotické s dôrazom na antrogenné vplyvy na ŽP.
Monitoring ŽP a informačný systém a ŽP. Prehľad legislatívy životného prostredia. Hodnotenie
kvality abiotických zložiek ŽP (peodsféra, hydrosféra, atmosféra). Hodnotenie kvality biotických
zložiek životného prostredia - problematika ochrany pôdy a vysokej rozptýlenej zelene. Odpady a
životné prostredie. Vplyv chemizácie poľnohospodárstva na životné prostredie. Spôsoby
zabezpečovania kvality ŽP v praxi - posudzovanie vplyvov na ŽP a zavádzanie environmentálnych
manažérskych systémov.
Cieľ predmetu: Študent získa aktuálne poznatky o hodnotení kvality životného prostredia so
zameraním na poľnohospodársku krajinu. Pochopí vzájomne vzťahy a súvislosti medzi
poškodzovaním jednotlivých zložiek životného prostredia trvalou udržateľnosťou života. Je
schopný vypracovať štúdie a projekty týkajúce sa hodnotenia kvality životného prostredia ako napr.
projekty pozemkových úprav, územné systémy ekologickej stability atď.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621P201 Hodnotenie poľnohospodárskych produktov
Gestor: doc. Ing. Frančáková Helena CSc.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Hodnotenie kvality poľnohospodárskych produktov zo všetkých aspektov ich
úžitnej hodnoty v zmysle zákona o potravinách, kódexu potravín SR v nadväznosti na
medzinárodné normy. Požiadavky spracovateľského priemyslu na technologickú kvalitu
rastlinných a živočíšnych surovín. Odberateľsko-dodávateľské vzťahy (STN).
Cieľ predmetu: Študent na základe získaných poznatkov ovláda základné paramatre hodnotenia
technologickej kvality poľnohospodárskych produktov. Je schopný analyzovať a vyhodnotiť
kvalitu suroviny v zmysle požiadaviek príslušných STN.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, exkurzie,
individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P428 Hodnotenie rizík
Gestor: prof. Ing. Angelovičová Mária CSc.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
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Obsah predmetu: Princípy kvantitatívnej analýzy rizika z potravín. Modelovanie rizika,
identifikácia nebezpečenstva, hodnotenie expozície, určenie vzťahu dávka/odozva, charakteristika
rizika, riadenie rizika. Aplikovateľnosť kvantitatívnej analýzy rizika z potravín. Experimentálne
metódy pre hodnotenie mikrobiologického rizika. Hodnotenie a riadenie rizík z chemických
rezíduí. Vedecké hodnotenie rizika mikroorganizmov a vírusov z potravín. Hodnotenie rizika
príjmu prídavných látok zo stravy.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získať informácie o spôsoboch hodnotenie rizika z potravín,
vo vzťahu k ich možnému uplatneniu sa u konzumenta. Študuje sa hodnotenie chemických ako aj
mikrobiologických rizík, metódy kvantitatívneho hodnotenia rizika ako aj experimentálne metódy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621P302 Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu
Gestor: doc. Ing. Bojňanská Tatiana CSc.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Charakteristika a hodnotenie rastlinných surovín a potravín zo všetkých
aspektov kvality v zmysle potravinového zákona a kódexu potravín SR v nadväznosti na Codex
alimentarius a medzinárodné normy ISO. Systémy riadenia a kontroly kvality potravín u nás a v
zahraničí. Požiadavky, význam, nové pohľady a perspektívne riešenia kvality rastlinných
produktov ako potravín a hlavných potravinárskych surovín pre rôzne smery technológie potravín.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o vnútornej skladbe rastlinných produktov a
funkčnosti ich jednotlivých častí z technologického pohľadu. Bude schopný nielen hodnotiť
vlastnosti všetkých druhov rastlinných surovín, ale na ich základe aj určiť vhodnosť pre rôzne
smery technológie potravín, čo preukáže vypracovávaním protokolov z praktických meraní
parametrov hodnotených komodít.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621P303 Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu
Gestor: prof. Ing. Čuboň Juraj CSc.
Katedra: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Výroba a spotreba živočíšnych produktov. Požiadavky spracovateľov na
jatočné zvieratá. Hodnotenie jatočných zvierat pri nákupe. Hodnotenie kvality mäsa. Intravitálne
činitele ovplyvňujúce akosť mäsa. Hodnotenie konzumných vajec. Hodnotenie medu. Hodnotenie
a nákup vlny. Zloženie a vlastnosti kravského mlieka. Vplyv niektorých činiteľov na kvalitu
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mlieka. Hodnotenie surového kravského, ovčieho a kozieho mlieka. Hodnotenie ovčieho a kozieho
hrudkového syra.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o hodnotení surovín a potravín živočíšneho pôvodu
v zmysle platnej legislatívy. Pochopí vzťah medzi kvalitou suroviny a potraviny a faktory, ktoré
ovplyvňujú kvalitu potravín. Je schopný hodnotiť kvalitu surovín a potravín živočíšneho pôvodu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, exkurzie,
individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 522M102 Hospodárenie s vodou a teplom
Gestor: Ing. Švec Jozef
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vodné zdroje a odber vody. Úprava, doprava a rozvod vody. Kanalizácia stokové sústavy. Odpadové vody a ich čistenie. Normy a predpisy týkajúce sa vodárenských sústav.
Vetranie, vykurovanie, klimatizácia. Rozvody teplej vody a pary. Meranie a regulácia vody a tepla.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s vodnými zdrojmi, dopravou vody, stokovými sústavami,
úpravou vnútorného prostredia, rozvodmi, meraním a reguláciou vody a tepla.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U101 Hospodárska geografia
Gestor: prof. Ing. Húska Dušan PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študenti nadobudnú základné poznatky zo socio-ekonomickej geografie, ktorá
skúma vznik a zákonitosti vývoja priestorových systémov ako sú obyvateľstvo, osídlenie,
priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, cestovný ruch, služby, ich veľkosť, rozmiestnenie,
štruktúru a dynamiku, vo vzájomných väzbách s ostatnými prvkami týchto systémov
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie teoretických poznatkov najmä o priestorových
aspektoch rozmiestňovania socio-ekonomických aktivít v krajine.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 314U505 Hospodárska integrácia EÚ
Gestor: Ing. Rumanovská Ľubica PhD.
Katedra: Katedra Európskych politík
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je zameraný na hospodársku integráciu EÚ, tendencie k integrácii v
súčasnom svete, teórie medzinárodnej hospodárskej integrácie, analýzu menovej únie, kohéziu v
oblasti hospodárstva, na integráciu jednotného trhu; na spoločné politiky EÚ - spoločnú
poľnohospodársku politiku, politiku hospodárskej súťaže, obchodnú politiku, priemyselnú politiku
EÚ, sociálnu politiku EÚ a jej reformy; Rozpočet EÚ; hospodársku integráciu v oblasti
rozširovania EÚ.
Cieľ predmetu: Študent po absolvovaní predmetu bude schopný sa orientovať v teóriách,
metódach a formách hospodárskej integrácie EÚ s dôrazom na integráciu v oblasti spoločných a
koordinovaných politík EÚ.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E404 Hospodárska politika
Gestor: prof. Ing. Kuzma František PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Genéza hospodárskej politiky, ciele hospodárskej politiky, spoločenskopolitický rámec hospodárskej politiky, monetárna politika, rozpočtová politika, zahraničnoobchodná politika, dôchodková politika, politika hospodárskej súťaže, štruktúrna politika,
nezamestnanosť a sociálna politika, agrárna a ekologická politika, politika transformácie
ekonomiky, politika integrácie do EU.
Cieľ predmetu: Predmet rozvíja teóriu a prax hospodárskej politiky v kontexte súčasného
svetového vývoja. Vysvetľuje systémové súvislosti medzi hospodárskou, sociálnou,
environmentálnou a regionálnou politikou, problematiku rozhodovania o cieľoch a stratégiách a
možnostiach využitia nástrojového mixu hospodárskej politiky.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E405 Hospodárska štatistika
Gestor: doc. Ing. Obtulovič Peter CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Hospodárska štatistika je súčasťou štatistického informačného systému.
Vychádza z odvetvových klasifikácií ekonomických činností. Zaoberá sa štatistikou národného
bohatstva a štatistikou pracovných zdrojov ako súčasti ekonomického potenciálu krajiny. Rozoberá
základné makroekonomické ukazovatele výstupu hospodárskych činností, skúma cenovú štatistiku
a relatívne ukazovatele úrovne hospodárenia vhodne usporiadané do národných účtov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov ako kvantitatívne zobraziť a analyzovať
sociálno-hospodárske javy a procesy s využitím exaktných štatistických a ekonometrických metód.
Poslaním predmetu je sprostredkovať poznanie týchto javov a procesov pomocou číselných
charakteristík v čase a priestore.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 443A302 Hydrogeológia
Gestor: doc. Ing. Chlpík Juraj PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Kolobeh vody v prírode. Typy vôd v horninovom prostredí. Podpovrchové,
podzemné vody. Hydrogeologické štruktúry. Podmienky vzniku, výskytu podzemných vôd a
zákonitosti ich obehu v zemskej kôre. Typy hladín podzemných vôd. Druhy prameňov.
Hydrogeologické podmienky v regiónoch Slovenska. Podzemné vody vo vzťahu k
poľnohospodárskej výrobe. Možnosti ich znečistenia a ich ochrana. Podzemné vody - hlavný zdroj
pitnej vody. Terénne cvičenie vo vybraných lokalitách SR hradené z účelových prostriedkov VPP.
Cieľ predmetu: Študent nadobudne vedomosti o zdrojoch vody v prírode. Oboznámi sa s vodným
bohatstvom Slovenska podľa jednotlivých povodí a osvojí si problematiku ochrany vodných
zdrojov.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 443Z103 Hydrológia
Gestor: prof. Ing. Antal Jaroslav DrSc.
Katedra: Katedra biometeorológie a hydrológie
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Významná súčasť systému vied o vodnom hospodárstve, o životnom prostredí a
o produkčnom procese poľnohospodárskych plodín. Význam vody pre živú a neživú prírodu.
Povodie - základná bilančná jednotka pre hydrologickú bilanciu a pre kvantifikáciu hydrologických
procesov. Zrážkovo - odtokový proces a jeho základné zložky - zrážky, infiltrácia, výpar,
povrchová bilancia a odtok zrážkovej vody. Charakteristiky povrchového odtoku. Extrémne a
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návrhové prietoky. Získavanie, spracovávanie a využívanie hydrologických údajov. Modelovanie
vybraných hydrologických procesov.
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné poznatky o zákonitosti výskytu, obehu a
priestorového rozdelenia vody na Zemi. Oboznámiť študentov o metódach získavania, spracovania
a hodnotenia informácií o stave a režime povrchových a podpovrchových vôd.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 441Z101 Hydromechanika
Gestor: doc. Ing. Halaj Peter CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Hydromechanika - základné znalosti o zákonoch a zákonitostiach pokoja a
pohybu kvapalín, predovšetkým vody - povrchovej a podzemnej. Hydrostatika - fyzikálne
vlastnosti kvapalín, tlak v kvapaline, tlaková sila na rovinné plochy, plávanie a stabilita plávajúcich
telies, relatívny pokoj kvapalín. Hydrodynamika - základné pojmy a rozdelenie prúdenia, základné
zákony hydromechaniky, rovnica spojitosti, Bernoulliho rovnica, merná energia prierezu,
hydraulické straty, laminárne a turbolentné prúdenie. Chézyho rovnica, tlakové prúdenie v potrubí,
výtok malým a veľkým otvorom, plnenie a vyprázdňovanie nádrží, prepad vody cez priepady,
rovnomerné a nerovnomerné prúdenie v otvorených korytách, návrh a riešenie vývaru. Prúdenie
podzemnej vody - základný zákon laminárnej filtrácie, ustálené beztlakové prúdenie podzemnej
vody, hydraulický výpočet vodorovných a zvislých záchytných zariadení, priesak cez hrádzu,
filtrácia a infiltrácia v kanáloch.
Cieľ predmetu: Zoznámiť študentov so základnými znalosťami o zákonoch a zákonitostiach
pokoja a pohybu kvapalín
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P308 Hygiena distribúcie a predaja potravín
Gestor: Ing. Zajác Peter PhD.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Legislatívne požiadavky vzťahujúce sa k distribúcii a predaju potravín. Spôsoby
dopravy potravín. Správna obchodná prax. Medzinárodný štandard pre oblasť distribúcie potravín IFS Logistic Standard. Medzinárodný štandard BRC - Skladovanie a distribúcia. Predaj potravín
konečnému spotrebiteľovi. Charakteristika a zásady jednotlivých foriem predaja potravín. Systém
HACCP pre maloobchodné a veľkoobchodné prevádzky. Hodnotenie hygienicko-technických
podmienok predaja potravín.
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Cieľ predmetu: analyzovať výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov predaja potravín, ovládať
systém HACCP, sanitácie, metrológie v distribúcii a predaji potravín, ovládať technické a
legislatívne požiadavky prepravy a predaja potravín, získať prehľad o systémoch skladovania,
prepravy, hygienických opatrení
Vyučovacie metódy:
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky:
................................................................................................................................................................
Predmet: 443A309 Hygiena pôdy
Gestor: doc. Ing. Polláková Nora PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Kontaminujúce látky v životnom prostredí a hlavne v pôde. Základy
chemodynamiky kontaminujúcich látok v pôdach. Prirodzený výskyt kontaminantov v pôdach
(ťažké kovy a rádionuklidy) a antropické vplyvy na zvyšovanie ich obsahov. Organické polutanty a
ich biodegradácia v pôdach. Monitoring a limitné obsahy cudzorodých látok v pôdach.
Kompenzácia škodlivých účinkov kontaminantov, zúrodňovanie intoxikovaných pôd a hygiena
pôd.
Cieľ predmetu: Študent nadobudne vedomosti o základných zdrojoch znečistenia pôdneho fondu.
Oboznámi sa s pôvodom a vlastnosťami jednotlivých kontaminantov.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P401 Hygiena potravín
Gestor: doc. Ing. Golian Jozef Dr.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Zásady výroby, dovozu a obehu potravín pre zabezpečenie hygieny
potravinového reťazca. Hygienické požiadavky na cudzorodé látky v potravinách. Hygienické
aspekty produkcie a spracovania mäsa a mäsových výrobkov. Hygiena mäsa hydiny, vajec a
hydinových výrobkov. Hygiena mlieka a mliečnych výrobkov. Hygiena ovčieho a kozieho mlieka.
Hygienická a zdravotná neškodnosť potravín rastlinného pôvodu, vody a nápojov. Ochrana
potravín pred nežiadúcimi zmenami. Systém zabezpečenia zdravotnej a hygienickej neškodnosti
potravín (HACCP). Vplyv kvality potravín na zdravie ľudí.
Cieľ predmetu: poznať špecifické hygienické požiadavky na potraviny živočíšneho pôvodu,
získať zručnosť v laboratórnych analýzach hygieny potravín, pochopiť a vedieť aplikovať systém
HACCP do výroby potravín, vedieť aplikovať zásady hygieny v praxi, vedieť posúdiť hygienickú
a zdravotnú neškodnosť v potravinárstve
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, exkurzie,
individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A310 Hygiena prostredia
Gestor: doc. Ing. Noskovič Jaroslav CSc.
Katedra: Katedra enviromentalistiky a zoológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Tvorba a ochrana životného prostredia vo vzťahu k hygiene prostredia. Význam
hygieny prostredia pre človeka. Hygiena ovzdušia a ohrozenie zdravia človeka znečisteným
ovzduším. Hygiena vody a pôdy. Spôsoby zúrodňovania intoxikovaných pôd. Vzťah hygieny
prostredia k hygiene poživatín. Posudzovanie cudzorodých látok z hľadiska zdravia človeka. Hluk a
vibrácie vo vzťahu k zdraviu človeka. Základy toxikológie.
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom najnovšie poznatky o význame hygieny prostredia pre
človeka, vplyve znečisteného ovzdušia, pôdy a vody na zdravie človeka, vstupoch a distribúcii
cudzorodých látok v potravovom reťazci a ich vplyv na jeho zdravie.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P402 Hygiena výživy a stravovania
Gestor: Ing. Zeleňáková Lucia PhD.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Hygienické požiadavky na prevádzky stravovacích služieb. Hygienické
požiadavky na prípravu a výrobu pokrmov a hotových jedál., ich rozvoz, prepravu skladovanie,
označovanie, uvádzanie do obehu - tepelná úprava, podmienky zmrazovania. Hygienické
požiadavky na prípravu a podávanie pokrmov a jedál v rámci zdravotných sociálnych služieb.
Zásady prevádzkovej a osobnej hygieny v stravovacích zariadeniach. Hygienické zásady školského
stravovania, hotelového a reštauračného stravovania. Rýchle metódy hodnotenia úrovne hygieny a
sanitácie v stravovacích zariadeniach. Stanovenie kritických bodov v stravovacích zariadeniach.
Cieľ predmetu: vedieť správne rozvíjať a aplikovať hygienické zásady pre rozvoj funkcií
spoločného stravovania, uplatňovať zásady stavebného, hygienického a technického riešenia
zariadení spoločného stravovania, správne aplikovať zásady HACCP v zariadeniach spoločného
stravovania, poznať hygienické riziká pri príprave a podávaní jedál a vedieť ich eliminovať, naučiť
sa aplikovať zásady sanitácie a hygieny, pripraviť prevádzky
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
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................................................................................................................................................................
Predmet: 422U407 Identifikácia a parametrizácia limitov využ. kraj
Gestor: prof.RNDr. Bielek Pavol DrSc.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Potenciály a obmedzenia využívania krajiny (základné východiská)
Diferenciácia využívania krajiny podľa typu ochrany území. Limity využitia pôdy. Obmedzenia vo
vodnom hospodárstve. Lesohospodárske limity. Kódexy a legislatívne normy. Kompendium
limitov EÚ.
Cieľ predmetu: Umožniť poslucháčom získať odborné a právne vedomosti o hraniciach a
obmedzeniach hospodárskeho využitia prírodných zdrojov a prvkov krajinného priestoru. Vytvoriť
predpoklady pre syntetické rozmýšľanie a rozhodovanie o možnostiach endogénneho rozvoja
regiónov.
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z201 Ihličnaté dreviny v sadovníckej tvorbe
Gestor: Ing. Rovná Katarína PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Morfologická, systematická a ekologická charakteristika ihličnatých a
vždyzelených listnatých domácich a cudzokrajiných drevín a ich využitie v záhradnej a krajinárskej
tvorbe. Charakteristika a vlastnosti drevín, priestorové a funkčné rozdelenie drevín, podmienky
uplatnenia a zdravého vývoja ihličnatých a vždyzelených drevín /základný sortiment využiteľný pre
ekologické podmienky Slovenska 400-600 taxónov/. Praktické poznávanie ihličnatých drevín a
sempervirentov, zbierka semien, šišiek.
Cieľ predmetu: Študent sa naučí poznávať sortiment domácich a introdukovaných ihličnatých a
vždyzelených listnatých drevín na základe morfologických znakov. Naučí sa dreviny nielen
poznávať, ale ich aj používať v záhradnej a parkovej tvorbe.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P307 Imunoanalýzy v biológii a potravinárstve
Gestor: Ing. Židek Radoslav PhD.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Definícia vzájomných vzťahov medzi potravinami ako zložkami výživy a
imunitou organizmu. Zložky potravín podporujúce imunitný systém, ich vzájomná kombinácia.
Fyzikálno-chemická charakteristika potravín ako antigénov. Kinetika reakcií potravinových
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antigénov a protilátok. Potraviny, enzýmy, alergény, cudzorodé látky aditívne, mikroorganizmy,
mykotoxíny a reziduá liečiv ako antigény. Metódy ich detekcie v potravinách. Monoklonálne
protilátky, priama a nepriama ELISA, imunomagnetická separácia, imunolokalizácia, dôkazy
falšovania potravín.
Cieľ predmetu: naučiť sa aplikovať princípy imunologických reakcií v technických systémoch,
vedieť aktívne ovplyvňovať imunologické reakcie v laboratórnych podmienkach, aplikovať
imunologické analýzy pri biologických reakciách, aplikovať imunologické analýzy pri stanovení
zložiek potravín, zavádzať kombinované imunoanalýzy - imunosenzory, ELISA, a i.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A318 Imunológia a endokrinológia
Gestor: doc. Ing. Tančin Vladimír DrSc.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: V danom predmete sa podajú poznatky o základných zložkách imunitného
systému (nešpecifických a špecifických mechanizmoch imunity ako aj o poruchách funkčnosti
imunitného systému) a endokrinného systému (mechanizmoch pôsobenia hormónov, regulácie
receptorov jednotlivých funkčných sústav tohoto systému.). V predmete sa vysvetlí podstata dejov
prebiehajúcich na úrovni imunoendokrinológie a neoroimunoendokrinológii. Študenti získajú
praktické zručnosti v hodnotení celulárnej a humorálnej imunity ako aj stanovovaní hladín
hormónov prípadne funkčnosti jednotlivých žliaz s vnútornou sekréciou.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je podať prehľad o anatomickej a funkčnej stránke imunitného a
endokrinného systému, jeho genetickej determinácii a prepojení na iné systémy v organizme.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 640A405 Infekcie a intoxikácie
Gestor: MVDr. Šťastná Danka PhD.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študenti získajú teoretické poznatky o etiológii, prenose, klinike a prevencii
vážnych infekčných ochorení a praktické zručnosti pri manipulácii so zvieratami, jednoduchých
liečebných zákrokoch a aplikácii liečiv. Poznajú požiadavky na zdravý chov, legislatívne
požiadavky na kontrolu zdravia zvierat ,infekčný proces, typy infekcií, aktuálne infekčné choroby
hovädzieho dobytka, ošípaných, koní, oviec, kôz, hydiny, kožušinových zvierat, parazitárne
choroby jednotlivých druhov zvierat, prionózy, intoxikácie , prvá pomoc pri otravách.
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Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s prenosnými bakteriálnymi, vírusovými, parazitárnymi
chorobami zvierat, intoxikáciami, frekventovanými a aktuálnymi prionózami.
Vyučovacie metódy: semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomná, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 481M201 Informačné a databázové systémy
Gestor: doc. Ing. Palková Zuzana PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: V prvej časti si študenti rozšíria získané vedomosti z Excelu - naučia sa čo je to
databázová tabuľka a filtrovanie údajov. Prostredníctvom programu Microsoft Access sa
oboznámia s princípom tvorby databáz - vzájomnými reláciami medzi tabuľkami, tvorbou filtrov,
dotazov, zostáv a formulárov. Naučia sa, ako vytvoriť správny a efektívny návrh štruktúry
databázy. V závere sa oboznámia so základmi jazyka SQL - prístupom k údajom a ich spracovanie
prostredníctvom príkazov jazyka SQL a princípom tvorby databáz pre SQL server.
Cieľ predmetu: Cieľom je naučiť študenta efektívnej práci s informáciami a informačnými
zdrojmi a systémami, oboznámiť ich so základom teórie relačných databázových systémov, návrhu
a správe databázových systémov MS Access a MySQL.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 482M401 Informačné systémy
Gestor: prof. Ing. Hrubý Dušan PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné pojmy z teórie informácií. Kvantovanie a vzorkovanie signálov.
Kódovanie informácie. Princípy prenosu informácie. Prenosové cesty a prenosové kanály.
Prenosové cesty po metalickom vedení. Elektromagnetické prenosové cesty. Optické prenosové
cesty. Modemy a typy modulácií v modemoch. Technické a programové vybavenie osobných a
technologických počítačov. Klasické, objektové a vizuálne programovacie techniky. Tvorba
aplikácie v prostredí Windows. Visual Basic. Princípy tvorby programového vybavenia na prenos
dát. Komunikačné protokoly. Počítačové siete. Internet. Elektronická pošta. FTP servery.
Vyhľadávacie služby Internetu.
Cieľ predmetu: Študent sa oboznámi s teóriou informácií, princípmi získavania, prenosu a
spracovania dát, technickým vybavením informačných a komunikačných systémov, bude vedieť
programovať periférie v jazyku Visual Basic, spozná architektúru a vlastnosti počítačovej siete
Internet
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E408 Informačné systémy v marketingu
Gestor: doc. Ing. Kučera Milan CSc.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet svojim obsahom ponúka študentom získať informácie
spôsoboch vytvárania informačných systémov na úrovni organizácie a ich prepájania
celkov za účelom poskytnúť komplexné informácie v oblasti obchodu a marketingu.
zameraný na získavanie informácií a ich využitie v manažérskom rozhodovaní,
bezpečnosť informácií v marketingu.

o rôznych
do vyšších
Predmet je
ako aj na

Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s vytvorením a racionalizáciou informačných systémov s
rôznych uhľov pohľadu, ako aj ich integráciu do vyšších celkov v oblasti obchodných organizácií a
marketingu, ako aj využívania výstupov pre efektívne riadenie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 481P201 Informačné zdroje v biológii a potravinárstve
Gestor: Ing. Čurlej Jozef PhD.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Úvod - základné pojmy, informačná gramotnosť, informácie, dokumenty,
informačné zdroje, rešerž, informačné systémy. Teória informačných systémov. Vyhľadávanie
relevantných informácií - Booleovské operátory a ich použitie, vyhľadávače vedeckých informácii,
Search Engines, knižničné katalógy a databázy, digitálne knižnice, portály, rešeršovanie. Nástroje
elektronického publikovania. Informačné pramene - primárne sekundárne, terciárne. Voľný web voľne dostupné informačné zdroje. Špičkové informačné zdroje v biológii a potravinárstve
poskytované na komerčnej báze - Beilstein CrossFire, Chemical Abstracts, FSTA…. Možnosti
využitia bibliografických a plnotextových zdrojov dostupných zamestnancom a študentom SPU v
Nitre - Springer LINK, ProQuest, Eifl Direct, Current Contents Connet, Web of Science.
Publikačná a "internetová etika - autorské právo, copyright, citovanie citáty, parafrázovanie,
doktrína "Fair use" a dokumenty dostupné na internete. Mikrobiologické databázy údajov.
Databázy pre biológiu, molekulárnu biológiu, biotechnológie a potravinárstvo.
Cieľ predmetu: Ovládať systém informačných databáz, aktívne vyhľadávať v databázach pre
biológiu a potravinárstvo, analyzovať a triediť informácie získané z databáz, ovládanie zásad
vyhľadávania podľa rôznych kritérií, tvorba špecifických databáz, štruktúra, požiadavky
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 443A402 Informačný systém o pôdach
Gestor: doc. Ing. Chlpík Juraj PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Pôda v ekonomike národného hospodárstva. Produkčný potenciál
poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Bonitácia poľnohospodárskych pôd. Tvorba ceny
poľnohospodárskej pôdy. Evidencia pôdneho fondu a jej ekonomický význam. Monitoring pôd.
Informačný systém o pôdach, jeho charakteristika, tvorba a napĺňanie bázy údajmi z pedologických
sond, bonitačná banka dát, využívanie AISOP a perspektívy využívania.
Cieľ predmetu: Študenti nadobudnú prehľad o vytváraní a prepojení čiastkových infosystémov o
pôde a osvoja si základy modelovania výstupov a vyhodnocovania informácií z parciálnych
poznatkov.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 523E101 Informatika
Gestor: doc. Ing. Hennyeyová Klára CSc.
Katedra: Katedra informatiky
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Osvojenie si práce s počítačom sa v dnešnej dobe stáva "druhou gramotnosťou".
Obsahová náplň predmetu Informatika nadväzuje na vedomosti z práce s počítačom získané na
stredných školách a je zameraná na teoretické a logické základy konštrukcie a činnosti
personálnych počítačov, operačný systém MS WINDOWS, obsluhu najrozšírenejších
nadstavbových programov operačného systému PC, základy textových editorov a tabuľkových
procesorov, základy algoritmizácie a programovania, komunikáciu v sieti a elektronickú poštu.
Cieľ predmetu: Študent absolvovaním predmetu získa nové teoretické poznatky z vnútornej
konštrukcie a spôsobu práce personálneho počítača ako aj zo základov algoritmizácie úloh a z
programového riadenia počítačov. Tieto vedomosti mu umožnia v praxi lepšie využiť danosti
moderných prostriedkov IKT. Úroveň získania teoretických vedomostí a praktických zručností
študenti preukazujú priebežnými testami a vypracovaním seminárnej práce.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 481A102 Informatika v agrobiológii
Gestor: RNDr. Balogh Zoltán CSc.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: HU,SK
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Obsah predmetu: Informačné a komunikačné technológie. Budovanie informačnej spoločnosti.
Základné pojmy teórie informácie a informatiky. Počítačový systém. Osobné počítače. Služby
operačného systému MS Windows. Služby INTERNET-u. Počítačové siete. Bezpečnosť dát a
počítačová infiltrácia. Práca s aplikáciami kancelárskych programových balíkov. Tvorba vedeckotechnických dokumentov pomocou MS Word. Tvorba prezentácií v MS PowerPoint. Analýza
kvalitatívnych a kvantitatívnych dát. Spracovanie experimentálnych dát metódami, ktoré sú
prístupné v MS Excel.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je umožniť poslucháčom získať nové vedomosti v oblasti
počítačového spracovania agrobiologických informácií, a pripravovať ich na konkurenčné
prostredie spoločného trhu práce v podmienkach EÚ zvyšovaním úrovne počítačovej gramotnosti.
V rámci prednášok a cvičení sa študenti oboznámia s možnosťami exploatácie moderných
informačných a komunikačných technológií, ich efektívnym využívaním vrátane služieb
INTERNET
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A413 Inseminácia a liahnutie hydiny
Gestor: doc. Ing. Weis Ján CSc.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Morfologická stavba a funkčná činnosť reprodukčných orgánov hydiny.
Faktory podmieňujúce činnosť reprodukčných orgánov. Reprodukčný cyklus u hydiny. Násadové
vajce, jeho výroba, kvalita a ošetrenie. Konštrukcia a prevádzka liahní. Technika liahnutia hydiny.
Ošetrenie hydiny po vyliahnutí a jej sexovanie. Organizácia reprodukcie. Technika inseminácie
hydiny. Získavanie a hodnotenie ejakulátu a jeho spracovanie. Praktická časť výučby (terénne
cvičenia) sa realizuje na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany.
Cieľ predmetu: Študent získa teoretické a praktické vedomosti a zručnosti pri riadení procesu
liahnutia a inseminácie vybraných druhov hydiny. Zvládne posúdenie kvality násadových vajec a
spermy, prakticky zvládne liaharenský proces a proces inseminácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 313U501 Inštitúcie verejnej správy EÚ
Gestor: Ing. Rumanovská Ľubica PhD.
Katedra: Katedra Európskych politík
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Problematika európskeho administratívneho mechanizmu, inštitúcií EÚ, ich
fungovania a rozhodovacích procesov. Priblíženie európskych inštitúcií, ktoré sa zúčastňujú
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legislatívneho procesu, ako aj tých, ktoré aplikujú právo a inštitúcií, ktoré koordinujú menovú
politiku. Fungovanie inštitúcií vo vzájomne prepojenom inštitucionálnom rámci.
Cieľ predmetu: Poskytnutie znalostí z fungovania európskych inštitúcií, ich právomocí a
rozhodovania.
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 622A404 Integrovaná ochrana okrasných rastlín
Gestor: prof. Ing. Cagáň Ľudovít CSc.
Katedra: Katedra ochrany rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Symptomatika chorôb a poškodení rastlín živočíšnymi škodcami, determinácia
pôvodcov. Zákonitosti rozvoja chorôb a škodcov v závislosti na podmienkach prostredia. Prognóza
a signalizácia škodlivých činiteľov, spôsoby a metódy ochrany.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznať najvýznamnejšie choroby a škodcov okrasných drevín,
viacročných okrasných rastlín, letničiek a rastlín určených na rez.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A448 Integrovaná ochrana poľných plodín I.
Gestor: doc. Ing. Hudec Kamil PhD.
Katedra: Katedra ochrany rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Choroby obilnín, kukurice, strukovín, krmovín, okopanín, olejnín, priadnych
rastlín, chmeľu, tabaku. Štúdium symptómov chorôb, bionómie a ekológie patogénov, ich
škodlivosť, poznanie vzťahov hostiteľ- škodlivý činiteľ v ekosystéme, optimalizácia uplatnenia
agrotechnických, fyzikálnych, chemických a biologických metód ochrany rastlín proti chorobám,
využitie metód prognózy a signalizácie v systéme integrovanej ochrany rastlín.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznávať najvýznamnejšie choroby poľných plodín a poznať
možnosti ochrany proti nim.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621A449 Integrovaná ochrana poľných plodín II.
Gestor: doc. Ing. Gallo Ján CSc.
Katedra: Katedra ochrany rastlín
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,RJ,SK

Obsah predmetu: Výskyt a rozšírenie jednotlivých druhov živočíšnych škodcov, ich popis,
bionómia, škodlivosť a aktuálna ochrana na hostiteľských rastlinách. Hospodársky význam majú
živočíšni škodcovia hlavne na obilninách, kukurici, strukovinách, lucerne a ďateline, ďalej na
cukrovej repe, zemiakoch, repke olejnej, maku, sóje, slnečnici, ľanu, konopí, chmeľu a tabaku.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznať najvýznamnejších škodcov poľných plodín a na základe
ištúdia ich etológie optimalizovať systém integrovanej ochrany raslín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622A403 Integrovaná ochrana záhradníckych rastlín I.
Gestor: doc. Ing. Hudec Kamil PhD.
Katedra: Katedra ochrany rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Význam abiotických a biotických činiteľov u záhradníckych rastlín. Etiológia a
pôvodcovia infekčných chorôb záhradníckych rastlín: fytopatogénne viroidy, vírusy,baktérie, huby
a parazitické rastliny majúce hospodársky význam na zeleninách, ovocných plodinách, drob.ovocí,
viniči hroznorodom a okrasn.rastlín. U chorôb je uvedená aj závislosť na abiotických faktoroch, ich
škodlivosť a ochrana proti nim.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznávať najvýznamnejšie choroby záhradníckych rastlína a
poznať možnosti ochrany proti nim.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622A502 Integrovaná ochrana záhradníckych rastlín II.
Gestor: prof. Ing. Cagáň Ľudovít CSc.
Katedra: Katedra ochrany rastlín
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Škodcovia zeleniny a ovocných rastlín, symptomatiká poškodení rastlín
živočíšnymi škodcami, determinácia pôvodcov. Zákonitosti výskytu škodcov v závislosti od
podmienok prostredia, prognóza a signalizácia živočíšnych škodcov záhradníckych rastlín, ich
hospodársky význam, spôsoby a metódy ochrany.
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Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznať najvýznamnejších škodcov záhradníckych rastlín a na
základe ištúdia ich etológie optimalizovať systém integrovanej ochrany raslín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A218 Integrovaná rastlinná výroba
Gestor: prof. Ing. Pospíšil Richard Dr.
Katedra: Katedra rastlinnej výroby
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné a predsejbové obrábanie pôdy, sejba, osivo, ošetrovanie rastlín v
priebehu vegetácie. Poľný osevný postup. Buriny ako škodlivé činitele v rastlinnej výrobe a ich
regulácia. Základné zákonitosti tvorby úrody a jej kvality pri hlavných poľných plodinách. Súčasné
a perspektívne technológie pestovania poľných plodín. Biologická racionalizácia intenzifikačných
faktorov v agroekosystémoch a ochrana životného prostredia. Terénne cvičenia na Vzorkovnici
alternatívnych plodín KRV, 3 hodiny.
Cieľ predmetu: Študent získa v rámci analýz pestovateľských technológií jednotlivých plodín
základné poznatky o obrábaní pôdy, ich správnom striedaní a ošetrovaní porastov počas vegetácie.
Cieľom je pochopiť vzťahy medzi správnou rajonizáciou plodín a špecifikami tvorby ich produkcie
pri dosiahnutí primeranej efektívnosti rastlinnej výroby.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A219 Integrovaná živočíšna výroba
Gestor: prof. Ing. Debrecéni Ondrej CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: DE,SK
Obsah predmetu: Fylogenéza, rast a vývoj, selekcia, metódy plemenitby hospodárskych zvierat.
Úžitkové vlastnosti a ich hodnotenie, reprodukcia hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, koní,
hydiny, kožušinových zvierat. Kontrola úžitkovosti hospodárskych zvierat. Biodiverzita
hospodárskych zvierat, plemená a ich využitie na Slovensku. Etológia a welfare v chove
hospodárskych zvierat. Technika chovu a technologické systémy v chove hospodárskych zvierat.
Ekologické a alternatívne postupy v živočíšnej výrobe.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s biologickými a organizačnými základmi živočíšnej
produkcie a ich uplatnení pri efektívnej výrobe kvalitných produktov v chove hovädzieho dobytka,
ošípaných, hydiny, oviec, kôz, koní a drobných hospodárskych zvierat.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, písomné práce, individuálna práca,
práce s podporou IT
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z410 Integrované systémy ovocinárskej výroby
Gestor: Ing. Mezey Ján PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: DE,EN,HU,SK
Obsah predmetu: Integrované systémy ovocinárskej výroby je predmet, ktorý oboznámi
poslucháčov s postupným zavádzaním systémov integrovanej produkcie ovocia do sadov
Slovenskej republiky. Zahŕňa problematiku optimálneho pestovania ovocných drevín pri šetrnom
prístupe k životnému prostrediu s dôrazom na integrovanú ochranu ovocných drevín proti
chorobám a škodcom s využitím automatických meteorologických staníc a softwarových
programov.
Cieľ predmetu: Profilácia poslucháča na špecialistu na integrované pestovateľské systémy
ovocných drevín priamo aplikovateľného do praxe.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M143 Integrované systémy riadenia
Gestor: doc. Ing. Korenko Maroš PhD.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Integrované systémy riadenia v sebe synergicky spájajú prvky riadenia
kvality, bezpečnosti a životného prostredia. Predmet sa zameriava na problematiku integrácie
manažérskych systémov, osobitne na systém manažérstva kvality, systém environmentálneho
manažérstva a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle novej normy o spoločnom
audite systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO
190011:2003. Zaoberá sa aktuálnymi otázkami riadenia systémov, ako je napríklad ustavičné
zlepšovanie, meranie spôsobilosti procesov či spokojnosti všetkých strán zainteresovaných na
produkcii.
Cieľ predmetu: Vysvetliť a naučiť systémový prístup k integrácii rôznych manažérskych
systémov na všetkých riadiacich úrovniach podniku.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 521M413 Integrovaný manažérsky systém
Gestor: prof. Ing. Hrubec Jozef CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Zásady manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, budovanie
integrovaného manažérskeho systému, požiadavky na systém manažérstva kvality (ISO 9001) a
environmentálneho manažérstva (ISO 14001), certifikácia systémov riadenia kvality a
environmentálneho manažérstva, procesy a ich riadenie, zodpovednosť manažmentu, manažérstvo
zdrojov, realizácia produktu, meranie, analýza, zlepšovanie, environmentálne manažérstvo, nástroje
environmentálnej politiky, nástroje environmentálneho manažérstva, spoločenstvo pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Cieľ predmetu: Predmet sa zameriava na integráciu manažérskych systémov, hlavne na systém
manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva a systém bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
Vyučovacie metódy:
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky:
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z501 Integrovaný manažment povodia
Gestor: prof. Ing. Antal Jaroslav DrSc.
Katedra: Katedra biometeorológie a hydrológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Ciele a možnosti integrovaného manažmentu pôdy a vody v krajine: Regulácia
povrchového odtoku zrážkovej vody. Regulácia infiltrácie zrážkovej vody. Regulácia
evapotranspirácie v záujmovom území. Bezpečné odvedenie prebytočnej vody zo záujmového
územia. Bezpečné privedenie nedostatkovej vody na záujmové územie. Zabezpečenie optimálneho
vodného a vodno-vzdušného režimu pod pre rôzne požiadavky ľudskej spoločnosti (pestovanie
rastlín, výstavba, ochrana prírody,...) organizačnými, biologickými a technickými spôsobmi.
Využitie matematických modelov pre realizáciu cieľov integrovaného manažmentu povodia.
Cieľ predmetu: Úspešným absolvovaním predmetu študent získa poznatky pre riešenie
manažmentu vody a pôdy v povodí najmä s týmito hlavnými cieľmi: zabezpečenie to najväčšej
využiteľnosti zrážkovej a závlahovej vody rastlinami zníženie intenzity vodnej erózie pôdy na
požadovanú hodnotu zabránenie degradácie pôdy jej zamokrením, presušením, alebo zasolením
zabránenie, alebo aspoň zníženie znečisťovania zdrojov povrchových a podzemných vôd.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 850U501 Integrovaný manažment prírodných zdrojov
Gestor: Ing. Otepka Pavol PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Tradičný manažment prírodných zdrojov. Koncepcia šetrného a racionálneho
využívania prírodných zdrojov. Súčasný manažment prírodných zdrojov v SR a EÚ. Strety
záujmov a ich riešenie. Funkčne integrované hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Multifunkčné
systémy hospodárenia. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Integrovaný manažment na
princípoch ekosystémového manažmentu. Nadrezortný manažment prírodných zdrojov v
regiónoch. Koordinácia rezortov pri IMPZ v regiónoch.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so súčasnými snahami hospodáriť s prírodnými zdrojmi na
princípoch ekosystémového manažmetu, ktorý integruje environmentálne, ekonomické a sociálne
požiadavky do nadrezortného, holistického prístupu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z306 Interiérové kvetinárstvo
Gestor: Ing. Knoll Milan PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: RJ,SK
Obsah predmetu: Sortiment rastlín využiteľných v interiéroch - črepníkové rastliny okrasné listom
a kvetom, ich nároky na prostredie a možnosti použitia. Dlhodobé a krátkodobé úpravy interiérov.
Úprava exteriérov súvisiacich s interiérom /malé zimné záhrady/. Tropické a subtropické rastliny
využívané ako mobilná zeleň. Starostlivosť o kvetiny v interiéri. Návrhy kvetinových úprav v
jednotlivých typoch spoločenských interiérov, využitie hydropónie. Projekty - hodnotenie
Cieľ predmetu: Bioklimatické faktory pestovania interiérových kvetín, základné druhy okrasné
listom a kvetom, pestovateľské technológie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A319 Inulínové plodiny
Gestor: prof. Ing. Pačuta Vladimír CSc.
Katedra: Katedra rastlinnej výroby
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Problematika inulínových plodín teoreticky a prakticky prispôsobená biologicky
orientovaným programom zameraná na konkrétne možnosti pestovania a využitia topinambura,
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čakanky, hadomoru španielskeho, jakona, artičoky, veľkovýrobné a malovýrobné technológie
pestovania, menej známe a divorastúce inulínové rastliny, rozlišovanie a hodnotenie biologických
materiálov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je charakterizovať inulín a inulínové plodiny ako potravinové
zdroje v prevencii a podpornej liečbe civilizačných ochorení, zdroje surovín pre nepotravinárske
využitie. Charakterizovať pestovateľské technológie najvýznamnejších inulínových plodín, ich
biologické vlastnosti, kvalitu, možnosti pestovania na Slovensku.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422M401 Inžinierska ekológia
Gestor: doc.RNDr. Brozman Dušan
Katedra: Katedra fyziky
Semester: Z ECTS kredity: 5,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Energetické problémy životného prostredia, environmentálne problémy a
zdravie, odhad a hodnotenie rizík a ich manažment, kvalita vzduchu a jej manažment, manažment
rizikových odpadov, privátna a verejná dodávka vody, problémy inžinierskych sietí, čistenie
odpadových vôd, kontrola kvality vody a pôdy, terorizmus a environmentálne ohrozenie, boj s
terorizmom, zariadenia pre hodnotenie vzduchu, vody a pôdy.
Cieľ predmetu: Študenti získajú základný prehľad o environmentálnych témach pojednávajúcich o
znečistení vzduchu, vody, pôdy, potravín a o biologických, fyzikálnych, chemických a
rádiologických aspektoch rizík. Dôraz je kladený na technológie a technické riešenia uvedených
oblastí. Špeciálna časť je venovaná terorizmu, druhom teroristických útokov a boju s terorizmom.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M205 Inžinierstvo kvality produkcie (Bc)
Gestor: prof. Ing. Hrubec Jozef CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Historický vývoj riadenia kvality, normy o kvalite, termíny a definície,
nezhoda, nápravné a preventívne opatrenia, zodpovednosť za výrobok, jednoduché štatistické
metódy, regulačné diagramy meraním a porovnávaním, štatistická regulácia procesu SPC,
spôsobilosť výrobných a meracích zariadení, výcvik pracovníkov. Časť praktickej výučby bude
realizovaná na VPP alebo v iných organizáciách.
Cieľ predmetu: Získať znalosti o riadení kvality v orientovaných systémoch.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M403 Inžinierstvo kvality produkcie (Ing)
Gestor: prof. Ing. Hrubec Jozef CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: politika kvality, riadenie kvality, plánovanie kvality, zabezpečovanie kvality
dodávok, organizovanie kvality v organizácií, etapy výstavby a realizácia systému riadenia kvality,
náklady na kvalitu, akreditácia skúšobných a kalibračných laboratórií, medzinárodné akreditačné
orgány, získanie certifikátu na systém riadenia kvality, postupy pri certifikácii systému riadenia
kvality, kvalita v službách, audit.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov aplikovať progresívne metódy a nástroje zabezpečovania a
trvalého zlepšovania kvality systémov procesov a produkcie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A111 Jazdectvo I
Gestor: doc. Ing. Halo Marko CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent získa základné vedomosti o psychológii koňa pri jeho výcviku. Zvládne
základy prípravy koňa na výcvik a jazdenie. Získa návyky školného sedu a osvojí si pomôcky
sedom, holeňou a rukou. Vie pripraviť podmienky pre aplikovanie nových prvkov v tréningovom
procese koní.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom moderné teoretické a praktické
vedomosti o psychológií koní a tréningovom procese jazdcov a koní. Naučiť ich základom
správneho jazdenia a zásadám ovládania koňa.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 344E301 Jednoduché účtovníctvo
Gestor: doc. Ing. Kočner Marián PhD.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Jednoduché účtovníctvo je voliteľný Predmet pre študentov FEM.
Bezprostredne nadväzuje na predmety "Základy účtovníctva" a "Účtovníctvo podnikateľských
subjektov". Problémovo - vecne sa predmet orientuje na teoretické a praktické otázky účtovania u
tých podnikateľských subjektov, ktorým je dovolené podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve
účtovať v jednoduchom účtovníctve. Predmet umožňuje absolventom zvládnuť a orientovať sa
hlbšie v problematike účtovníctva.
Cieľ predmetu: Po absolvovaní predmetu by mal byť schopný študent prakticky účtovať v
jednoduchom účtovníctve a teoreticky by sa mal vedieť orientovať v zákone o účtovníctve a zákone
o dani z príjmov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E302 Kalkulácie a rozpočty
Gestor: doc. Ing. Gurčík Ľubomír CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsahom predmetu je kalkulovanie nákladov a zostavovanie rozpočtov podniku
použitím jednotlivých druhov a metód; účelové členenie nákladov podľa kalkulačného vzorca,
špecifiká kalkulácií v obchode, špecifiká kalkulácií v stavebníctve a poľnohospodárstve, v banke a
poisťovni, rozpočtovníctvo a metódy rozpočtu.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o kalkulačnom systéme podniku, druhoch a
metódach kalkulácií nákladov. Oboznámi sa metódami tvorby jednotlivých druhov rozpočtov.
Pochopí vzťahy medzi kalkuláciami nákladov, rozpočtovníctvom, plánovaním a účtovníctvom.
Bude schopný zostaviť jednoduchý výkaz rozpočet podniku, čo preukáže spracovaním projektu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 345Z301 Kataster nehnuteľností
Gestor: doc. Ing. Muchová Zlatica PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: - vývoj pozemkovej držby, pozemkového katastra a pozemnoknižné právo na
Slovensku - konfiškácie, prídelové pokračovanie a písomnosti prídelového pokračovania evidencia pôdy a jednotná evidencia pôdy a ich obsah- evidencia nehnuteľností, jej zakladanie,
vedenie a informačný systém - súčasný informačný systém katastra nehnuteľností a výhľad do
budúcnosti (viacúčelový kataster)
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Cieľ predmetu: Základné informácie o vývoji, testovaní a implementácie katastra nehnuteľností
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z501 Katastrálne mapovanie
Gestor: Ing. Kliment Marcel PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: História katastrálneho mapovania - fond máp katastra nehnuteľností, revízia
údajov katastra nehnuteľností a obnova katastrálneho operátu, tvorba a aktualizácia vektorovej
katastrálnej mapy a vedenie súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, analýza a
využitie súboru geodetických informácií pre spracovanie návrhu registra obnovenej evidencie
pozemkov a projektu komplexných pozemkových úprav, zásady tvorby účelových tematických
máp veľkých mierok a spracovanie digitálnej mapovej dokumentácie.
Cieľ predmetu: Zásady tvorby a spracovania geodetickej a digitálnej mapovej dokumentácie
veľkých mierok a hodnotenie mapy
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, písomné práce, individuálna práca, práce s
podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 443A403 Klasifikácia pôd
Gestor: doc. Ing. Chlpík Juraj PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Vývoj klasifikácie pôd. Morfogenetický klasifikačný systém pôd SR. Základy
geografie pôd Slovenska. Využitie klasifikácie pôd pre rozpracovanie užitých klasifikácií v praxi.
Hlavné klasifikačné systémy pôd vo svete. Korelácia jednotiek medzi klasifikačnými systémami.
Hlavné črty geografie pôd sveta. Terénne cvičenie vo vybraných lokalitách SR hradené z účelových
prostriedkov VPP.
Cieľ predmetu: Prehĺbenie vedomostí študentov o pôdnom fonde SR hlbšou analýzou významu a
štruktúry klasifikačného systému. Oboznámenie študentov s charakteristikami hlavných pôdnych
predstaviteľov SR.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
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Predmet: 726A406 Klinická výživa I.
Gestor: MUDr. Chlebo Peter PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Základné pojmy a definície týkajúce sa výživy, zdravia a chorôb. Princípy
klinickej výživy. Organizácia a právne aspekty nutričnej podpory. Poruchy príjmu potravy.
Vnútorné prostredie organizmu a jeho poruchy. Hospodárenie organizmu s vodou a elektrolytmi.
Nutričná podpora. Základné zásady enterálne a parenterálnej nutričnej podpory. Funkčné potraviny.
Bielkovinovo-energetická malnutrícia, hladovanie. Obezita. Potravinové alergie a intolerancie.
Alternatívne spôsoby výživy.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov o základných pojmoch týkajúcich sa výživy, zdravia a
ochorení: Oboznámiť študentov so základnými zásadami správnej výživy a stravovania sa najmä so
zreteľov na vznik a rozvoj hlavne civilizačných ochorení a poukázať na úlohu výživy v prevencii
vzniku a priebehu týchto ochorení.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 726A407 Klinická výživa II.
Gestor: MUDr. Chlebo Peter PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Výživa vo vzťahu k prevencii zubných ochorení. Choroby zažívacieho traktu a
ich vzťah k výžive. Výživa a kardiovaskulárne choroby, ich primárna aj sekundárna prevencia,
osobitne problémy aterosklerózy a hyperlipidémie a možnosti ich ovplyvnenia. Výživa a
neurologické ochorenia. Výživa a metabolický syndróm (Diabetes mellitus a ďalšie ochorenia).
Výživa a ochorenia pečene a pankreasu. Výživa a ochorenia obličiek. Výživa v prevencii nádorov ovplyvnenie karcinogenézy. Nutričné aspekty pri krvných, alergických, infekčných a imunologicky
podmienených chorobách. Výživa a ostatné civilizačné choroby (osteoporóza).Výživa seniorov.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so súčasnými poznatkami o výžive a stravovaní pri
jednotlivých chorobách a poukázať na úlohu výživy v prevencii vzniku a priebehu týchto ochorení.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345U503 Kohézna politika
Gestor: doc. Ing. Schwarcz Pavol PhD.
Katedra: Katedra Európskych politík
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Základné pojmy, charakteristika, princípy, stručná história fungovania
štrukturálnych fondov v rámci ES/EÚ. Problematika štyroch štrukturálnych fondov - ERDF, ESF,
FIGF, EAGGF, kohézneho fondu a iniciatív Spoločenstva. Implementácia štrukturálnych fondov v
podmienkach Slovenskej republiky.
Cieľ predmetu: Získanie základnej orientácie v problematike štrukturálnych fondov EÚ v
kontexte regionálnej a kohéznej politiky
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A311 Komplexná ochrana pôd
Gestor: doc. Ing. Ondrišík Peter CSc.
Katedra: Katedra environmentalistiky a zoológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné pojmy pôdy a jej ochrany ako prírodného zdroja a súčasti životného
prostredia, ekologické funkcie pôdy, stav a štruktúra pôdneho fondu vo svete a v SR. Základné
vlastnosti pôdy, ich vzťah k ochrane životného prostredia.
Cieľ predmetu: Vysvetliť základné informácie v oblasti komplexného hodnotenia pôdy, vrátane
jej ochrany a opatrení na ochranu pôdneho fondu.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A312 Komplexná ochrana vôd
Gestor: doc. Ing. Noskovič Jaroslav CSc.
Katedra: Katedra environmentalistiky a zoológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam, funkcie, vlastnosti a zloženie vody. Rozdelenie a charakteristika vôd v
prírode. Znečisťovanie vodných zdrojov. Príčiny a dôsledky eutrofizácie vôd. Samočistiaca
schopnosť vôd a spôsoby čistenia odpadových vôd. Ochrana vodných zdrojov. Charakteristika a
zásady určovania rozsahu ochranných pásiem vodárenských tokov.
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom najnovšie poznatky o súčasnom kvantitatívnom a
kvalitatívnom stave vodných zdrojov v SR, hlavných plošných a bodových znečisťovateľoch
vodných zdrojov, látkach znečisťujúcich vodné zdroje, procesoch samočistenia povrchových vôd,
eutrofizácii a spôsoboch čistenia odpadových vôd.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M104 Komunálna mobilná technika
Gestor: doc. Ing. Janoško Ivan CSc.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Technológie, stroje a zariadenia podnikov KTS. Klasifikácia a konštrukcia
zvozových vozidiel. Vozidlá s oddeleným zásobníkom, organizácia dopravy. Klasifikácia
kontajnerov a zberných nádob. Stroje a zariadenia na čistenie komunikácií, mechanické,
pneumatické a hydraulické spôsoby čistenia. Údržba a opravy komunikácií. Zabezpečenie zimnej
služby - sypače, frézy, radlice, turbíny.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o konštrukcii a využití environmentálnej mobilnej
techniky. Študent pochopí systémy a technologické vybavenie mobilnej komunálnej techniky, ich
parametrov a riešení najmä z pohľadu exploatácie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E170Z Komunikácia AJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 1,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Kontinuálne nadväzovanie na rečové zručnosti v monologickej a dialogickej
reči. Obohacovanie lexiky z oblasti kulturológie, Písomné a ústne vyjadrovanie na vopred určenú
tému.
Cieľ predmetu: Rozšírenie slovnej zásoby, zdokonalenie komunikatívnej kompetencie v
písomnom a ústnom prejave, prehĺbenie kulturologických poznatkov a získanie základných
zručností potrebných pre prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E170L Komunikácia AJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
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Obsah predmetu: Kontinuálne nadväzovanie na rečové zručnosti v monologickej a dialogickej
reči. Obohacovanie lexiky z oblasti kulturológie, písomné a ústne vyjadrovanie na vopred určenú
tému.
Cieľ predmetu: Rozšírenie slovnej zásoby, zdokonalenie komunikatívnej kompetencie v
písomnom a ústnom prejave, prehĺbenie kulturologických poznatkov a získanie základných
zručností potrebných pre prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E171L Komunikácia NJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Kontinuálne nadväzovanie na rečové zručnosti v monologickej a dialogickej
reči. Obohacovanie lexiky z oblasti kulturológie, Písomné a ústne vyjadrovanie na vopred určenú
tému.
Cieľ predmetu: Rozšírenie slovnej zásoby, zdokonalenie komunikatívnej kompetencie v
písomnom a ústnom prejave, prehĺbenie kulturologických poznatkov a získanie základných
zručností potrebných pre prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E171Z Komunikácia NJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 1,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Kontinuálne nadväzovanie na rečové zručnosti v monologickej a dialogickej
reči. Obohacovanie lexiky z oblasti kulturológie, Písomné a ústne vyjadrovanie na vopred určenú
tému.
Cieľ predmetu: Rozšírenie slovnej zásoby, zdokonalenie komunikatívnej kompetencie v
písomnom a ústnom prejave, prehĺbenie kulturologických poznatkov a získanie základných
zručností potrebných pre prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 222E177L Komunikácia RJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Kontinuálne nadväzovanie na rečové zručnosti v monologickej a dialogickej
reči. Obohacovanie lexiky z oblasti kulturológie, Písomné a ústne vyjadrovanie na vopred určenú
tému.
Cieľ predmetu: Rozšírenie slovnej zásoby, zdokonalenie komunikatívnej kompetencie v
písomnom a ústnom prejave, prehĺbenie kulturologických poznatkov a získanie základných
zručností potrebných pre prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E177Z Komunikácia RJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Kontinuálne nadväzovanie na rečové zručnosti v monologickej a dialogickej
reči. Obohacovanie lexiky z oblasti kulturológie, Písomné a ústne vyjadrovanie na vopred určenú
tému.
Cieľ predmetu: Rozšírenie slovnej zásoby, zdokonalenie komunikatívnej kompetencie v
písomnom a ústnom prejave, prehĺbenie kulturologických poznatkov a získanie základných
zručností potrebných pre prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U202 Komunikácia s verejnosťou
Gestor: Ing. Schwarczová Loreta PhD.
Katedra: Centrum medzinárodných programov
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet venuje veľkú pozornosť vzájomnej komunikácií a štylistike, forme a
obsahu komunikačných prejavov ako nevyhnutného pôsobenia v každej verejnej oblasti. Základ
tvoria technika reči, vyjadrovanie, využívanie zvukových a optických prostriedkov, poznanie
psychologických špecifík medziľudskej komunikácie. Zameranie na masmediálny systém, právo a
etiku zohľadňuje potrebu manažéra. Práca s počítačom a schopnosť používať internet zohľadňuje
aktuálne požiadavky na pracovnú činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou, mediálnej a
marketingovej komunikácie. Praktické cvičenia budú vykonávané na VPP SPU, s.r.o, Kolíňany.

132

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť sa s rozvíjajúcou sa a zatiaľ z nedostatočne
známou oblasťou pôsobenia public relations. Naučiť sa zásady a pravidlá komunikácie s
verejnosťou.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M108 Konštrukcia a prevádzka vozidiel
Gestor: Ing. Mojžiš Miroslav PhD.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Konštrukcia spaľovacích motorov, prevodového a pojazdového ústrojenstva.
Zásady vykonávania TÚ, vplyv technického stavu motorového vozidla na prevádzku a bezpečnosť,
hospodárnosť a ochranu životného prostredia. Podmienkou udelenia zápočtu je úspešné
absolvovanie testov z konštrukcie motorových vozidiel.
Cieľ predmetu: Absolvent predmetu je oboznámený s jednotlivými konštrukčnými celkami
osobných automobilov ako je motor, podvozok, prevodovka, karoséria, brzdový systém,
elektronika ap. Zvláda základné časti jednotlivých celkov, ich činnosť a rôzne konštrukčné riešenia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 142M101 Konštrukcia a riadenie vozidiel
Gestor: Ing. Bernát Rastislav PhD.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet poskytuje teoretický základ konštrukcie motorových vozidiel a
traktorov, ich prevádzku a praktickú údržbu, vplyv technického stavu na hospodárnosť, bezpečnosť
a životné prostredie. Dáva ucelený prehľad o zákonoch a vykonávacích predpisoch pravidiel
cestnej premávky, o teórii jazdy na vybraných vozidlách a zásadách bezpečnej jazdy. Absolvovanie
predmetu umožňuje súbežne pokračovať v praktickej príprave pre získanie vodičského oprávnenia
na zvolené motorové vozidlo.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je teoretická analýza a vysvetlenie nového cestného zákona
8/2009, jeho vyhlášok, nariadení ako aj zmeny práv a povinností vodičov motorových a
nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách. Študentom je podrobne rozpracovaná teória
vedenia vozidla, jej význam vzhľadom na správne a bezpečné ovládanie vozidla.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky:
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M119 Konštrukcia vozidiel
Gestor: Ing. Mojžiš Miroslav PhD.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Konštrukcia spaľovacích motorov, prevodového a pojazdového ústrojenstva.
Vplyv technického stavu motorového vozidla na prevádzku a bezpečnosť, hospodárnosť a ochranu
životného prostredia. Podmienkou udelenia zápočtu je úspešné absolvovanie testov z konštrukcie
motorových vozidiel.
Cieľ predmetu: Absolvovaním predmetu študent získa základné vedomosti z konštrukcie vozidiel.
Pochopí princíp premeny energie v spaľovacích motoroch, jej využitie a prenos. Získaním nových
poznatkov bude schopný aplikovať výber vhodných vozidiel na konkrétne využitie v praxi aj vo
vzťahu k životnému prostrediu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M404 Konštrukčné materiály
Gestor: prof. Ing. Balla Jozef CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Východiská pre voľbu konštrukčného materiálu. Deformačné správanie sa
kovov a ich zliatin. Poškodenie materiálov lomom. Korózia a korózii vzdorné a žiaruvzdorné ocele
a zliatiny. Žiarupevnosť, žiarupevné ocele a zliatiny. Materiály odolné proti opotrebeniu. Chovanie
sa materiálov pri zváraní. Plasty a drevo. Vlastnosti a možnosti využitia kompozitných materiálov,
konštrukčnej keramiky, spekaných materiálov. Ostatné konštrukčné ocele, nástrojové ocele, liatiny.
Zliatiny neželezných kovov Cu, Ni, Co, Al, Mg, Ti. Zliatiny nízkotaviteľných kovov. Povrchové
vrstvy so špecifickými vlastnosťami. Obvyklé použitie konštrukčných materiálov pre typové
strojové časti
Cieľ predmetu: Študent získa hlbšie poznatky o vlastnostiach a správaní sa materiálov pri ich
technologickom spracovaní a vystavení prevádzkovým zaťaženiam, ktoré vedú k ich poškodeniu a
degradácii.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M202 Konštrukčné prvky strojov
Gestor: prof. Ing. Rusnák Juraj PhD.
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Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Zásady konštruovania. Klasifikácia a rozdelenie konštrukčných prvkov strojov.
Skrutkové spoje. Kolíkové spoje. Spojovacie čapy. Žliabkové spoje. Zverné spoje. Spoje s
presahom. Zvárané spoje. Hriadele. Rotačné uloženia valivé a kĺzne. Spojky. Základné parametre
prevodových mechanizmov, klasifikácia a rozdelenie. Remeňové prevody. Reťazové prevody.
Ozubené prevody.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky z oblasti konštrukčného navrhovania strojových súčiastok.
Pochopí vzťah medzi rozmerom a tvarom strojovej súčiastky a silami, ktoré na ňu pôsobia pri
prevádzke. Je schopný navrhnúť rozmery a tvar súčiastky s ohľadom na silové účinky a napätia,
vznikajúce v objeme strojovej súčiastky od prevádzkového zaťaženia. Vedomosti získa a preukáže
prostredníctvom spracovania výpočtovo-konštrukčného protokolu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M111 Konštrukčné prvky strojov 1
Gestor: prof. Ing. Rusnák Juraj PhD.
Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Zásady dimenzovania a konštruovania. Klasifikácia a rozdelenie konštrukčných
prvkov strojov. Skrutkové spoje. Predpäté skrutky. Kolíkové spoje. Spojovacie čapy. Žliabkové
spoje. Zverné spoje. Spoje s presahom. Pružné spoje. Zvárané spoje. Hriadele nosné a hybné.
Tvarová pevnosť hriadeľov. Kritická frekvencia otáčok. Rotačné uloženia valivé a kĺzne. Spojky
pevné, pružné, výsuvné a zvláštne.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky z oblasti konštrukčného navrhovania strojových súčiastok
vybraného typu. Pochopí vzťah medzi rozmerom a tvarom strojovej súčiastky a silami, ktoré na ňu
pôsobia pri prevádzke. Je schopný navrhnúť rozmery a tvar súčiastky s ohľadom na silové účinky a
napätia, vznikajúce v objeme strojovej súčiastky od prevádzkového zaťaženia. Vedomosti získa a
preukáže prostredníctvom spracovania výpočtovo-konštrukčného p
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M112 Konštrukčné prvky strojov 2
Gestor: prof. Ing. Gaduš Ján PhD.
Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: DE,SK
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Obsah predmetu: Základné parametre prevodových mechanizmov, klasifikácia a rozdelenie.
Trecie prevody. Remeňové prevody. Reťazové prevody. Ozubené prevody. Teória evolventného
ozubenia. Súkolesia s priamym a šikmým ozubením. Korekcia ozubenia. Kužeľové súkolesia.
Planétové prevody. Podmienky zmontovateľnosti planétových prevodov. Závitovkové prevody.
Harmonické prevody. Strojové prvky a uzly k zmene pohybov.
Cieľ predmetu: Študent získa ucelený systém poznatkov o konštrukcii a funkciách základných
mechanizmov strojov všeobecného určenia, s dôrazom na prevodové mechanizmy. Aktívne
osvojenie základov dimenzovania a konštruovania jednotlivých prvkov, ale aj mechanizmov
strojov je predpokladom pre rozvoj a utvrdenie všeobecného technického vzdelania, ako aj pre
syntézu poznatkov z technických a biologických vied.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca, práce s podporou
IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M125 Konštruktívna geometria
Gestor: Ing. Páleš Dušan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Geometrická transformácia. Geometrické konštrukčné metódy. Významné čiary
a plochy technickej praxe. Úvod do počítačovej grafiky.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o zásadách premietania geometrických útvarov. Získa
priestorovú predstavivosť a logické myslenie. Pochopí základy k využitiu výpočtovej techniky.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E006 Kontroling
Gestor: doc. Ing. Gurčík Ľubomír CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Pojem kontroling, jeho vývojové stupne, koncepcia kontrolingu, postup pri
zavádzaní kontrolingu do podniku, finančný kontroling, operatívny a strategický kontroling,
investičný kontroling, kontroling koncernu, banky, neziskovej organizácie, kontroling v malých a
stredných podnikoch,
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky z oblasti kontrolingu, cez jeho
vývoj, zavádzanie do podniku, organizáciu, koncepciu a cieľ kontrolingu. Súčasťou je oboznámiť
študentov s kontrolingom v podniku, v banke, v neziskovej organizácii, s investičným, finančným
kontrolingom.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A415 Konzervovanie a úprava krmív
Gestor: prof. Ing. Bíro Daniel CSc.
Katedra: Katedra výživy zvierat
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Faktory rozhodujúce o spôsobe konzervovania krmiva. Silážovateľnosť
krmovín, priebeh a možnosti usmernenia silážneho procesu. Konzervačné prípravky a silážne
prísady. Technologické zásady silážovania jednotlivých druhov krmív. Konzervovanie krmív
sušením. Posudzovanie a hodnotenie kvality konzervovaných krmív. Metódy úpravy objemových
a jadrových krmív. Vplyv konzervovania a úpravy krmív na príjem a využitie živín.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o spôsoboch a technológiách konzervovania a úprave
objemových a jadrových krmív. V praktických podmienkach overovanie teoretických vedomostí s
dôrazom na zmyslové posudzovanie kvality konzervovaných krmív.
Vyučovacie metódy: prednášky, laboratórne práce, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P404 Konzervovanie potravín
Gestor: Ing. Mendelová Andrea PhD.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: História a súčasný stav konzervovania potravín. Konzervárenské suroviny.
Nežiadúce zmeny surovín a ochrana proti nim. Konzervačné princípy. Abiotické a anabiotické
konzervačné metódy. Prípravné a technologické operácie. Kvalita surovín, polotovarov a finálnych
výrobkov, kontrola kvality. Obaly používané v konzervárenskom priemysle. Hygiena a sanitácia
surovín, zariadení a používaných materiálov.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o látkovom zložení konzervárenských surovín, o
konzervačných technológiách a o činiteľoch rozkladných procesov prebiehajúcich v potravinách.
Bude vedieť zabezpečiť a posúdiť balenie konzervovaných výrobkov a ich kvalitu.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
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Predmet: 622Z307 Koreninové a aromatické rastliny
Gestor: doc. Ing. Kóňa Ján PhD.
Katedra: Katedra zeleninárstva
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: BG,SK

Obsah predmetu: Poslucháč získa poznatky o význame korenín vo výžive, ich pôvode a
obsahových látkach predovšetkým korenín svojím fylogenetickým vývojom pochádzajúcim z
mierneho zemepisného pásma. Získa poznatky o agrotechnike ich pestovania, zbere, pozberovej
úprave, ale aj hodnotenia ich kvalitatívnych znakov, zhodnocovania a uplatnenia na trhu.
Cieľ predmetu: Získať znalosti z technológie výroby koreninových a aromatických rastlín, ich
zberu a pozberovej úpravy. Oboznámiť poslucháčov s národnohospodárskym významom týchto
plodín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z303 Krajinárska tvorba
Gestor: prof. Ing. Supuka Ján DrSc.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Definícia a obsah tvorby krajiny. Tvorba krajiny v historickom vývoji.
Fenomény krajiny, nástroje a prostriedky tvorby krajiny. Tvorba krajiny ako proces racionálneho
využívania zeme, premeny, asanácie a revitalizácie krajiny, ochrana prírodného a kultúrneho
dedičstva a tvorby estetického krajinného obrazu. Estetika, kompozícia a organizácia priestoru v
krajine. Regionalizácia kultúrno-estetických typov krajiny. Vegetácia ako dominantný nástroj
tvorby krajiny a jej uplatnenie v tvorbe lesnej, poľnohospodárskej a urbanizovanej krajiny.
Cieľ predmetu: Študent spozná zásady, prístupy a faktory krajinárskej tvorby. Dreviny ako
základný nástroj krajinárskej tvorby, biologicko-ekologickej revitalizácie a kompozičnoestetického riešenia krajinného priestoru.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z308 Krajinárske kvetinárstvo
Gestor: Ing. Rovná Katarína PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Uplatnenie domácich bylín v prírodno-krajinárskych úpravách. Technológia
zakladania bylinných podrastov. Sortiment bylín vhodných na vysádzanie do porastov a okrajov
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porastov. Ekologické typy kvitnúcich lúk a sortiment domácich lúčnych rastlín. Spôsoby
zakladania a ošetrovania kvitnúcich lúk. Uplatnenie vodných a barinných bylín. Riešenie
problematických miest v urbanizovanej krajine bylinnou vegetáciou (tieň budov, špeciálne pôdne
podmienky a pod.)
Cieľ predmetu: Využitie domácich bylín v prírodno-krajinárskych úpravách, spôsoby zakladania
kvitnúcich lúk, ošetrovanie, za účelom získania prírodného charakteru krajiny.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422U101 Krajinná ekológia
Gestor: Ing. Končeková Lýdia PhD.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Definovanie, predmet a obsah krajinnej ekológie. Krajina ako komplex
lesných, poľnohospodárskych a sídelných ekosystémov. Krajinné zložky, krajinné prvky, prvotná a
druhotná štruktúra krajiny. Stavy a vlastnosti krajiny. Krajinotvorné procesy, krajinná sféra,
krajinný komplex. Matrica, poréznosť, homogenita a heterogenita krajiny. Disturbancia a zmena
stability krajiny. Citlivosť a únosnosť krajiny. Regionalizácia a typy krajiny na Slovensku. Formy
obhospodarovania a využívania krajiny.
Cieľ predmetu: Študenti budú poznať základné princípy ekologického štúdia krajiny, ktoré sú
podkladom pre krajinné plánovanie, tvorbu krajiny a environmentálnu prax.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 380Z201 Krajinné inžinierstvo a právo
Gestor: doc. Ing. Jurík Ľuboš PhD.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Právo SR o ŽP - história, úlohy, súčasný stav. Právo EU ochrany ŽP - história,
súčasný stav, porovnanie oboch právnych systémov. Rozbor najdôležitejších zákonov o ŽP a
krajine - zákony o pôde, vode, ovzduší, ochrana lesov, úloha štátu pri tvorbe a zmenách legislatívy
v ŽP. Úloha obcí a neziskových organizácií pri ochrane ŽP.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je študentom pripraviť dobrý legislatívny základ pre štúdium
iných predmetov odboru. Prehľad je sústredený na národnú legislatívu i obdobné právne normy
platné v Európskej únii.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, písomné práce
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z201 Krajinné plánovanie
Gestor: prof. Ing. Supuka Ján DrSc.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Ciele a obsah krajinného plánovania, jeho poloha v legislatíve. Vývoj
biologického a krajinného plánovania vo svete a na Slovensku. Funkcie a potenciály krajiny.
Zaťažiteľnosť, citlivosť, únosnosť a stabilita krajiny. Stresové faktory v krajine. Regulatíva a limity
v krajinnoekologickom plánovaní. Krajinnoekologický plán (LANDEP), jeho systémový a
metodický model. Analýza prvkov a zložiek krajinnej štruktúry. Syntéza ekologických vlastností
krajiny, tvorba krajinnoekologických komplexov (KEK). Krajinnoekologická interpretácia
úžitkových vlastností krajiny podľa skupín KEK. Evalvácia - vhodnosť súborov KEK pre činnosť
človeka. Propozície v LANDEP a ich stupne. Územný systém ekologickej stability (ÚSES),
podstata a význam. Hierarchia ÚSES a metodika spracovávania. Analytické a výstupové mapy
ÚSES. Špecifiká lokálneho ÚSES. Aplikácia LANDEP a ÚSES.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov teoretický základ a metodické kroky
spracovávania krajinného plánu (LANDEP). Na praktických ukážkach sa študent oboznámi s
riešením konkrétneho modelového územia, jeho analytickými a návrhovými mapovými
dokumentáciami.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 211Z101 Kresba
Gestor: Mgr. Laurová Slávka PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Aplikácia rôznych kresebných výtvarných techník /uhlík, rudka, grafit, prípadne
pastel/ v interiérovej a exteriérovej kresbe sadovníckych kompozícií, architektonických celkov a
výsekov krajiny. Dôraz na realistický prejav a správnu aplikáciu poznatkov o základných prvkoch
výtvarného jazyka a ich tvorivé individuálne dotváranie. Detailná kresba rastlín a ich častí.
Zobrazovanie priestoru a ľudských postáv. Celková štylizácia kresebného prejavu so zameraním na
jeho využiteľnosť pri spracovaní projektovej dokumentácie sadových úprav. Hľadanie vlastného
kresebného rukopisu.
Cieľ predmetu: Zobrazovanie skutočnosti za využitia základných výtvarných prvkov,
prostriedkov a postupov, nácvik zobrazenia trojrozmernej skutočnosti na dvojrozmernú plochu
(výtvarnú), zdokonaľovanie estetického vnímania skutočnosti a jeho tvorivého výtvarného
spracovania.
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Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 345U303 Krízový manažment vo verejnej správe
Gestor: doc. Ing. Belica Milan CSc.
Katedra: Katedra verejnej správy
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet charakterizuje základné kategórie krízového manažmentu a ich
využitie pri riešení nerovnovážnych stavov vo verejnej správe. Na detaile jednotného informačného
systému charakterizuje štruktúru systému krízového manažmentu vo verejnej správe SR, popisuje
ciele a úlohy subjektov hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému a
multifunkčné postavenie štátnych hmotných rezerv. Objasňuje metódy, prostriedky a nástroje
špecifické pre riešenie krízových javov, proces tvorby krízových stratégií a rizikových analýz.
Cieľ predmetu: Získať poznatky o ekonomike a manažmente verejnej správy, o vzniku
nerovnovážnych stavov a riešení krízových situácií v špecifickom prostredí verejnej správy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A469 Kŕmenie neprežúvavcov
Gestor: doc. Ing. Horniaková Erika CSc.
Katedra: Katedra výživy zvierat
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Teoretické zásady výživy a kŕmenia, výber krmív, ich dávkovanie do kŕmnych
zmesí, využitie a vplyv na úroveň produkcie a kvalitu produktov u ošípaných, hrabavej a vodnej
hydiny. Zásady výživy králikov a kožušinových zvierat. Výživa a kŕmna technika koní.
Normovanie potreby živín a energie, nutričné požiadavky na krmivá a kŕmne zmesi, ich spotreba a
racionálne využívanie pre jednotlivé druhy a skupiny monogastrických zvierat vo vzťahu k veku,
živej hmotnosti, fyziologickému stavu, úžitkovému zameraniu a spotrebe na jednotku produktu.
Praktické postupy zostavovania kŕmnych dávok a kŕmnych zmesí.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky kvantifikovať potrebu živín a energie na kus a deň pre
jednotlivé druhy a kategórie hydiny, ošípaných, koní a kožušinových zvierat. Je schopný zostaviť
kŕmnu zmes s použitím počítačového software.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test
................................................................................................................................................................

141

Predmet: 621A470 Kŕmenie prežúvavcov
Gestor: doc. Ing. Šimko Milan PhD.
Katedra: Katedra výživy zvierat
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Výber krmív pre prežúvavce. Význam stabilného bachorového prostredia pre
úžitkovosť prežúvavcov. Normovanie potreby živín a energie, výber a dávkovanie krmív podľa
druhu, kategórie a fyziologického stavu zvierat. Praktický postup zostavovania krmných dávok pre
HD, kozy a ovce. Predikcie príjmu sušiny z kŕmnej dávky a z objemových krmív. Efektívne
využitie objemových a jadrových krmív. Racionálna výživa prežúvavcov a technika kŕmenia v
jednotlivých výrobných oblastiach. Stanovenie potreby krmiva a kŕmnych zmesí. Bilancovanie
krmív. Vplyv výživy prežúvavcov na kvalitu mlieka mäsa a reprodukčný proces u dojníc. Projekty
výživy dojníc a mladého dobytka.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov zostavovať kŕmne dávky pre jednotlivé druhy a kategórie
prežúvavcov. Predikovať príjem sušiny a efektívne využívať krmivo.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A516 Krmivárske technológie
Gestor: doc. Ing. Šimko Milan PhD.
Katedra: Katedra výživy zvierat
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Význam a trendy krmivárstva z hľadiska rozvoja nových technológií úpravy
surovín ako komponentov kŕmnych zmesí a kŕmnych dávok. Princípy a nutričné efekty fyzikálnej,
chemickej a biologickej úpravy surovín (chutnosť, stráviteľnosť, biologická hodnota, zdravotná
nezávadnosť, trvanlivosť, fyzikálna štruktúra a i.). Fyzikálno-chemické vlastnosti kŕmnych surovín
z hľadiska homogénnosti, stability a skladovateľnosti zmesí a kŕmnych dávok, predvýrobné
ošetrenie kŕmnych surovín. Technologické linky na úpravu, výrobu, konzerváciu, skladovanie a
manipuláciu s krmivami. V praktických podmienkach hodnotenie fyzikálnych vlastností kŕmnych
zmesí, posudzovanie homogenity a štruktúry miešaninových kŕmnych dávok.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o princípoch a nutričnom význame rôznych metód
úpravy kŕmnych surovín využívaných v krmivárstve. Získa schopnosti a zručnosti pri hodnotení
fyzikálnej štruktúry kŕmnych zmesí a kŕmnych dávok.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, exkurzie,
individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621A504 Kŕmne zmesi
Gestor: Ing. Garlík Jozef PhD.
Katedra: Katedra výživy zvierat
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Biotechnologické hodnotenie zrnín, semien strukovín, kŕmnych zvyškov
potravinárskeho priemyslu a produktov sušiarenského priemyslu. Hodnotenie a využívanie surovín
živočíšneho a minerálneho pôvodu, biologických a chemických prípravkov, bielkovinových a
tukových koncentrátov a špecificky účinných látok pre výrobu premixov a kŕmnych zmesí. Kódex
krmív. Výroba zmesí a ich využívanie pre jednotlivé druhy zvierat. Optimalizácia zmesí počítačom.
Technológia výroby kŕmnych zmesí. V praktických podmienkach vo výrobniach kŕmnych zmesí
posudzovanie vlastností, predvýrobná analýza a sledovanie výrobného procesu počítačom
riadeného dávkovania komponentov a sledovania výrobných podmienok, odber vzoriek a
deklarácia výstupných vlastností konečného produktu.
Cieľ predmetu: Študent získa vedomosti a poznatky pri riešení návrhu zloženia a optimalizovania
kŕmnych zmesí. Oboznámi sa s podmienkami výroby a legislatívou.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca, práce s podporou
IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A320 Krmovinárstvo
Gestor: prof. Ing. Jančovič Ján PhD.
Katedra: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam krmovinárstva z hľadiska produkčných a mimoprodukčných funkcií.
Biologické a ekologické základy krmovinárstva. Praktické poznávanie druhov v demonštračnej
záhrade SPU v Nitre. Pestovanie a zhodnocovanie viacročných krmovín z hľadiska úrod a kvality.
Výber, pestovanie a využívanie jednoročných krmovín ako hlavných plodín a medziplodín.
Zakladanie, pestovanie a využívanie ďatelinotrávnych miešaniek. Produkčný a mimoprodukčný
význam trvalých trávnych porastov. Pratotechnické zásahy pri zlepšovaní trávnych porastov.
Konzervovanie objemových krmív.
Cieľ predmetu: Získanie poznatkov z manažmentu pestovania kŕmnych plodín na ornej pôde a
trávnych porastoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z403 Kultúra a percepcia krajiny
Gestor: prof. Ing. Supuka Ján DrSc.
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Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Definícia kultúrnej krajiny. Človek, krajina, vývojové aspekty a vzájomné
väzby. Krajina a jej funkcie. Krajina ako zdroj surovín, životné prostredie, priestor genofondu a
zdroj estetických pocitov. Typy a štruktúra kultúrnej krajiny. Dynamika a fungovanie kultúrnej
krajiny. Hodnotenie a vnímanie (percepcia) krajiny človekom. Estetika a krása krajiny, krajinný
obraz. Metódy hodnotenia estetickej (vizuálnej ) kvality krajiny. Objektívne a subjektívne metódy.
Význam a podiel vegetácie na formovaní krajinné obrazu, typy kultúrnej vegetácie v krajine.
Kultúra a kultúrne dedičstvo krajiny.
Cieľ predmetu: Študent získa vedomosti o vývojových aspektoch krajiny z hľadiska
alternatívnych foriem využívania zeme. Spozná znaky a typy kultúrnej krajiny, typológiu kultúrnej
krajiny Slovenska spolu s hodnotením estetickej kvality a percepcie krajiny.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 443Z202 Kurz aplikovanej agrohydrológie
Gestor: doc. Ing. Igaz Dušan PhD.
Katedra: Katedra biometeorológie a hydrológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Praktické meranie a určovanie základných hydrologických a hydraulických
charakteristík poľnohospodársky využívaného územia a to najmä: okamžitej rýchlosti a okamžitého
prietoku vody v malom vodnom toku alebo v melioračnom kanály, vsakovacej schopnosti pôdy,
okamžitej vlhkosti pôdy, potenciálu pôdnej vody, hydraulickej vodivosti pôdy, pF-kriviek a
vybraných pôdnych hydrolimitov.
Cieľ predmetu: Výučba študentov v špecifických a laboratórnych prac v oblasti agrohydrológie.
Vyučovacie metódy: terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z213 Kurz biotechniky zelene
Gestor: Ing. Bakay Ladislav PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Prostredníctvom praktických a terénnych cvičení z oblasti dendrológie,
kvetinárstva a zakladania a údržby zelene sa študenti oboznámia s aktuálnymi technológiami.
Cieľ predmetu: Praktické overenie teoretických znalostí z biotechniky zelene. Oboznámenie
študentov s technológiami produkcie, zakladania a údržby zelene.
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Vyučovacie metódy: terénne cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A205 Kurz elektrónovej mikroskopie
Gestor: doc.RNDr. Košťál Ladislav CSc.
Katedra: Katedra botaniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Princíp stavby elektrónového mikroskopu - teoretické základy. Typy
elektrónových mikroskopov. Základné metódy transmisnej EM. Typy a spôsoby fixácie
biologického materiálu, odvodňovanie, sýtenie a zalievanie (typy zalievacích médií). Príprava
polohrubých a ultratenkých rezov (typy ultramikrotómov), kontrastovanie a mikroskopovanie v
elektrónovom mikroskope. Základy fotografickej techniky pre EM a vyhodnocovanie
elektrónogramov.
Cieľ predmetu: Teoretické a čiastočne praktické zvládnutie základných techník elektrónovej
mikroskopie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 441M105 Kurz fyziky
Gestor: Mgr. Hlaváč Peter
Katedra: Katedra fyziky
Semester: Z ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Základné pojmy z mechaniky hmotného bodu a telesa. Newtonove pohybové
zákony. Práca, výkon, energia. Základy hydrostatiky a hydrodynamiky. Molekulová fyzika a
termodynamika - teplo a teplota. Základné pojmy z elektriny a magnetizmu - intenzita a potenciál
elektrického poľa. Elektrický prúd. Ohmov zákon. Kirchhoffove zákony. Magnetické pole.
Elektromagnetická indukcia. Striedavé prúdy a napätia. Základné pojmy z optiky.
Cieľ predmetu: Študent po absolvovaní predmetu získa prehľad teoretických základov z fyziky fyzikálnych vzťahov, pojmov a zákonov, nadobudne súbor vedomostí v rozsahu základného kurzu
fyziky. Získa zručnosti v používaní fyzikálnych vzťahov a zákonov nevyhnutných pre úspešné
zvládnutie predmetov Fyzika 1, Fyzika 2 a Biofyzika. Vedomosti a zručnosti preukáže
vypracovaním seminárnej práce.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z205 Kurz geodetických prác
Gestor: prof. Ing. Látečka Mikuláš PhD.
Katedra: Dekanát Fakulty záhradníctva a krajin.inžinierstva
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Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Zber geodetických dát v teréne klasickou meračskou technikou, integrovaným
meracím systémom a globálnym polohovým systémom (GPS). Následné spracovanie geodetickej a
digitálnej dokumentácie podľa kvalitatívnych a dodacích podmienok súčasnej praxe.
Cieľ predmetu: Študent vyhotoví geodetický projekt metódami pozemnej (terestrickej) geodézie a
globálneho polohového systému. Získa prehľad o dostupnom softvére pre spracovávanie meraných
údajov.
Vyučovacie metódy: terénne cvičenia, skupinové práce, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z001 Kurz intenzívneho pestovania zeleniny
Gestor: Ing. Andrejiová Alena PhD.
Katedra: Katedra zeleninárstva
Semester: L ECTS kredity: 2,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Oboznámiť poslucháčov s praktickým pestovaním zeleniny v zakrytých
priestoroch a v poľných podmienkach. Získavanie poznatkov o organizácií, riadení a fungovaní
poľnohospodárskeho podniku. Vytvoriť si vlastný obraz o práci v zeleninárskom sektore.
Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov s novými progresívnymi spôsobmi pestovania zeleniny, s
minimalizáciou ľudskej práce.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A206 Kurz jazdectva pre pokročilých
Gestor: doc. Ing. Halo Marko CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent je schopný analytickej činnosti v problémových podmienkach pri
výcviku koňa. Uplatňuje najnovšie postupy a prvky z psychológie koňa pri jeho výcviku. Má
schopnosť orientovať sa v základných normách a pravidlách jazdectva. Dokáže zvládnuť vyšší
stupeň jazdeckého výcviku.
Cieľ predmetu: V nadväznosti na Kurz jazdectva pre začiatočníkov je cieľom predmetu
zdokonaliť študentov v poznaní psychológie koní, v samostatnom ovládaní a správnom vedení
koňa.
Vyučovacie metódy: terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621A207 Kurz jazdectva pre začiatočníkov
Gestor: doc. Ing. Halo Marko CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent si osvojí základné poznatky o psychológii koňa. Je schopný zostaviť
základnú metodiku výcviku koňa. Zvládne základy jazdeckého výcviku a samostatne dokáže
ovládať koňa vo všetkých chodoch. Vie pripraviť podmienky pre aplikovanie nových prvkov v
tréningovom procese koní.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s chovateľským prostredím koní, s
novými prvkami ich ustajnenia. Naučiť ich základom správneho jazdenia a zásadám ovládania
koňa.
Vyučovacie metódy: terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A104 Kurz mikroskopickej techniky
Gestor: RNDr. Ikrényi Ivan CSc.
Katedra: Katedra botaniky
Semester: Z ECTS kredity: 2,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Stavba a funkcia optického mikroskopu, jeho ovládanie a využitie. Stručné
základy optiky, typy mikroskopov a rôzne spôsoby mikroskopovania. Základné farbiace techniky.
Príprava preparátov /rýchle metódy a klasické metódy/ so zameraním na rastlinný materiál.
Vyhodnocovanie preparátov /počítanie, meranie a kreslenie/. Stručné základy mikrofotografie a
vyhodnocovanie fotografií.
Cieľ predmetu: Teoretické a čiastočne praktické zvládnutie základných mikroskopických techník.
Vyučovacie metódy: cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 443A102 Kurz mineralógie a petrológie
Gestor: doc. Ing. Chlpík Juraj PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Vzácne minerály a možnosti ich využitia napr. v šperkovníctve. Horniny z
jednotlivých regiónov Slovenska. Základné formy použitia hornín ako stavebného a dekoračného
kameňa. Praktické poznávanie katedrálnych zbierok minerálov a hornín ako i študentmi
prinesených.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných vedomostí o vlastnostiach minerálov a hornín.
Zvládnutie praktického rozpoznávania základných minerálov a hornín.
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Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z002 Kurz rezu ovocných drevín
Gestor: doc. Ing. Paulen Oleg PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné a doplnkové spôsoby rezu ovocných drevín, fyziologické základy rezu
ovocných drevín. Praktický výkon rezu ovocných drevín v ovocnom sade
Cieľ predmetu: Poskytnúť praktikantom základné teoretické informácie a praktické zručnosti pri
výkone rezu ovocných drevín
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z003 Kurz rezu viniča hroznorodého
Gestor: doc. Ing. Bernáth Slavko PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné a doplnkové spôsoby rezu a tvarovania viniča hroznorodého,
fyziologické základy rezu viniča hroznorodého. Praktický výkon rezu viniča hroznorodého vo
vinohrade
Cieľ predmetu: Poskytnúť praktikantom základné teoretické informácie a praktické zručnosti pri
výkone rezu viniča hroznorodého
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 211Z301 Kurz umeleckých zručností
Gestor: Mgr. Laurová Slávka PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Zdokonaľovanie sa v rozvoji individuálneho výtvarného prejavu, osobnej
zručnosti a umeleckého sebavyjadrenia. Modelovanie z hliny, moduritu, práca s drevom,
zoznámenie sa s menej používanými maliarskymi, grafickými a inými výtvarnými technikami.
Hľadanie a aplikácia vlastného umeleckého rukopisu, techniky pri realistickom, štylizovanom a
abstraktnom zobrazovaní. Obsahové zameranie predmetu sa riadi výberom frekventantov.
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Cieľ predmetu: Študent na letnej škole zrealizuje Maľbu, alebo Kresbu krajinného segmentu,
urbanizovaného priestoru, alebo výtvarného diela a monumentu.
Vyučovacie metódy: terénne cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 422Z404 Kvalita ovzdušia
Gestor: doc. Ing. Kalúz Karol CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Skleníkový efekt, potenciál otepľovania a okysľovania vzduchu, fytochemická
oxidácia, odbúravanie stratosférického ozónu v prízemnej vrstve, žiarenie, odpadové teplo, hluk,
modely bilancie škodlivých látok, analýzy vplyvu škodlivých látok, zdroje znečisťovania , bilancia
CO2, vzťah a znečistenie vzduchu, smog, príčiny a zdroje, opatrenia proti smogu.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov o procesoch a formách negatívneho ovplyvňovania kvality
ovzdušia.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E106 Kvantitatívna makroekonómia
Gestor: doc. Ing. Bartová Ľubica CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Pojmový aparát makroekonomickej teórie. Vývoj makroekonomickej teórie.
Základné koncepcie a metódy makroekonómie. Makroekonomické agregáty a metódy ich merania.
Makroekonomická regulácia a metódy jej modelovania. Modely multiplikátory a ich interpretácie.
Rovnovážny dôchodok a multiplikátor. Základný makroekonomický model uzavretej ekonomiky.
Dynamizácia makroekonomického modelu. Statický makroekonomický model otvorenej
ekonomiky. Základy teórie ekonomickej politiky.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov základy modernej mekroekonomickej teórie , modelovať a
analyzovať správanie národnej ekonomiky a riešiť zodpovedajúce rozhodovacie problémy
vhodnými metódami a nástrojmi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
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Predmet: 314E001 Kvantitatívna mikroekonómia
Gestor: doc. Ing. Bartová Ľubica CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Moderná mikroekonómia a jej metodológia. Trhové interakcie: Základy analýzy
ponuky a dopytu a ich využitie. Analýzy indiferenčných kriviek a jej aplikácie. Trhový dopyt a
jeho elasticita. Optimálne rozhodovanie spotrebiteľa. Teória produkcie. Nákladová analýza.
Maximalizácia zisku a krátkodobá ponuka v podmienkach dokonalej konkurencie. Dlhodobá
rovnováha a ponuka v podmienkach dokonalej konkurencie. Nedokonalá konkurencia.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov základy modernej mikroekonomickej teórie, plynule používať
ekonomický jazyk, odvodiť modely správania sa ekonomických subjektov a riešiť rozhodovacie
problémy kvantitatívnym aparátom.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 342E402 Kvantitatívne metódy v marketingu
Gestor: Ing. Matejková Eva PhD.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je orientovaný na aplikáciu štatistických metód v marketingu obzvlášť
metód výskumu trhu. Predmet zahŕňa prípravu prípadových štúdií, na ktorých je demonštrované
využitie exaktných metód podporených výpočtovou technikou a adekvátnym programovým
vybavením v marketingovom výskume.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické znalosti a praktické zručnosti
zo štatistických metód, ktoré je možné aplikovať v oblasti marketingového výskumu a prieskumu
trhu. Predmet je koncipovaný tak, aby študenti získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti
od prípravy dotazníka, predtestovanie, štatistické spracovanie až po interpretáciu výsledkov analýz
a ich implementáciu pre skvalitnenie manažérskeho rozhodovania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z309 Kvetinárstvo
Gestor: Ing. Knoll Milan PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: RJ,SK
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Obsah predmetu: Pôvodné areály rozšírenia kvetín. Bioklimatické činitele pre pestovanie kvetín.
Rozmnožovanie kvetín. Zeminy a substráty. Hydroponické pestovanie. Biomorforegulátory v
kvetinárstve. Letničky a dvojročné kvetiny, pestovanie a použitie. Cibuľové a hľuznaté kvety,
druhový sortiment. Rýchlenie a prirýchľovanie cibuľovín. Trvalky - pôvod a rozšírenie. Skleníkové
kvetiny okrasné listom, najpestovanejšie druhy. Skleníkové kvetiny - význam a rozdelenie.
Skleníkové kvetiny ozdobné kvetom, využiteľné pre interiéry. Kvetiny na rez., pestovateľská
technika najpestovanejších druhov. Pomocná zeleň. Šľachtiteľský cieľ pri jednotlivých skupinách.
Koncepcia kvetinárstva na Slovensku vzhľadom na EÚ.
Cieľ predmetu: Charakteristika pestovateľských podmienok záhradných kvetín, ich základné
rodové a druhové sortimenty, pestovateľské technológie
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E175Z Language for specific Purposes I. EN
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E175L Language for Specific Purposes I. EN
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 582M408 Legislatíva a dokumentácia stavieb
Gestor: Ing. Lendelová Jana PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Projektová príprava stavieb a základné pojmy. Náležitosti zadania stavby k
návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Náležitosti projektu stavby priložené k
žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
Cieľ predmetu: Študent sa naučí orientovať sa v jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie,
poznať základné pojmy a všeobecné technické požiadavky pre výstavbu v zmysle platných
predpisov pre stavebné a územné konanie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P403 Legislatíva a kontrola potravín
Gestor: doc. Ing. Golian Jozef Dr.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Vývoj a história potravinárskej legislatívy u nás a vo svete. Právny systém SR,
EÚ, regulovaná a neregulovaná oblasť, technická štandardizácia (EN, ISO), štandardy Kódex
Alimentarius, harmonizácia právnych predpisov. Úrad technickej normalizácie, Slovenská národná
akreditačná služba (SNAS). Zákon o potravinách a jeho aplikácia v praxi, Európsky zákon o
potravinách, Potravinový kódex SR. Skúšanie potravín, štátne skúšobníctvo, metrológia.
Akreditácia skúšobných laboratórií. Tvorba podnikových noriem, STN, činnosť normalizačného
úradu. Zákon a veterinárnej starostlivosti, zákon o krmivách, zákon o odpadoch, zákon o obaloch a
ostatné súvisiace predpisy.
Cieľ predmetu: Poznať špecifiká a vývoj potravinárskej legislatívy u nás a vo svete, naučiť sa
aktívne pracovať s legislatívou a ovplyvňovať ju, vedieť správne aplikovať legislatívu a pochopiť
horizontálne a vertikálne väzby, aplikovať systémy kontroly potravín vo vzťahu k podnikovej a
úradnej kontrole, správne uplatňovať procesy a metódy laboratórnej kontroly potravín.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U501 Legislatíva EÚ
Gestor: doc. JUDr. Marišová Eleonóra PhD.
Katedra: Katedra práva
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Nadväznosť na predmet európska únia. Všeobecný úvod do princípov a
aplikácie európskeho práva, štruktúra právneho systému a judikatúry, proces rozhodovania a súdna
ochrana. Vybrané otázky hmotného práva ako občianstvo, základné práva, rovnoprávnosť žien a
mužov, súdna ochrana v EU. Základy európskeho súdnictva. Právo EÚ, normotvorba, záväznosť.
Primárne pramene komunitárneho práva a jeho aplikácia. Sekundárne pramene normotvornej
činnosti inštitúcií. Rozhodovanie Európskeho súdneho dvora a konanie pred ním. Vzťah axqui
communitaire a vnútroštátne právo a spôsob jeho aplikácie príslušnými orgánmi SR.
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom znalosti o normotvorbe EÚ, jej záväznosti pre členské štáty
ako aj o súdnom konaní pred súdnymi orgánmi EÚ. Oboznámiť študentov s právnou úpravou
komunitárneho práva. Po absolvovaní predmetu by mal študent získať schopnosť orientovať sa v
oblasti legislatívy EÚ.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M405 Legislatíva v cestnej doprave
Gestor: Ing. Švec Jozef
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Dopravná politika členských štátov EÚ. Primárna a sekundárna legislatíva.
Pozemné komunikácie - vlastníctvo a správa. Užívanie cestných komunikácií (všeobecné,
zvláštne), ich označovanie. Schvaľovanie technickej spôsobilosti vozidiel, kontrola ich technického
stavu. Nákladná cestná doprava. Podnikanie vo vnútroštátnej a v medzinárodnej cestnej doprave.
Pravidelná a nepravidelná autobusová doprava. Prepravné povolenia. Prepravný poriadok. Preprava
nebezpečných nákladov. Právny rámec medzinárodnej dopravy. Medzinárodné organizácie v
oblasti cestnej dopravy.
Cieľ predmetu: Študent získa základné vedomosti z oblasti cestnej dopravy a komplexný súhrn
znalostí potrebných pre podnikanie vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave. Tento súhrn
znalostí obsahuje základné znalosti z riadenia dopravného podniku, dopravnej geografie, technickej
prevádzky, údržby a opráv cestných vozidiel.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A462 Legislatívne normy pre chov a ochranu zvierat
Gestor: doc. Ing. Gašparík Jozef CSc.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Legislatívne normy pre chov hospodárskych zvierat a kontrolu úžitkovosti,
šľachtenia a plemenitbu hospodárskych zvierat. Zákon o poľovníctve. Zákon o rybárstve. Zákon o
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veterinárnej starostlivosti. Zákon o ochrane pokusných zvierat. Zákon o ochrane prírody a krajiny.
Zákon o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Vyhlášky vlády SR a
medzinárodné dohovory, smernice EU. Legislatívne normy pre chov spoločenských zvierat, divých
zvierat a nebezpečných živočíchov.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky z platných zákonných smerníc pre chov a ochranu zvierat.
Rozšíri si právne vedomie a praktickú orientáciu v právnych predpisoch v chovateľskej legislatíve.
Zvládnutie orientácie preukáže v spracovaní semestrálnej práce vo vybranej právnej oblasti.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A322 Liečivé rastliny
Gestor: Ing. Habán Miroslav PhD.
Katedra: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam a použitie liečivých rastlín. Produkcia liečivých, koreninových a
aromatických rastlín na Slovensku a vo svete. Obsahové látky liečivých rastlín a ich variabilita.
Technológia pestovania liečivých, koreninových a aromatických rastlín. Vegetabilná droga spôsoby prípravy a úpravy, skladovanie, adjustácia a použitie v humánnej a veterinárnej medicíne.
Terénne cvičenia a exkurzie sú realizované v spolupráci s VPP SPU, s.r.o. Kolíňany, Fytopharma,
a.s. Malacky a BZ SPU v Nitre.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznávať liečivé rastliny pestované v kultúrnych
agroekologických podmienkach.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, písomné práce, individuálna
práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A461 Liečivé rastliny a ich využitie
Gestor: Ing. Habán Miroslav PhD.
Katedra: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Klasifikácia liečivých rastlín z hľadiska ich využiteľnosti v podmienkach
udržateľného poľnohospodárstva. Získavanie liečivých rastlín z prírodných zdrojov a zásady ich
zberu. Ochrana a uchovanie genofondu liečivých rastlín v podmienkach Slovenskej republiky.
Zásady správnej poľnohospodárskej praxe a priemyselné možnosti využitia liečivých rastlín
(spracovanie potravín, výroba likérov, výroba kozmetiky, technické odvetvia priemyslu).
Rozvojový program výroby a spracovania liečivých, aromatických a koreninových rastlín v
Slovenskej republike ako podporná aktivita v rozvoji vidieka. Praktická výučba sa realizuje na VPP
SPU, s.r.o. Kolíňany, Herbex Hrašné a Ekotrend Rudník.
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Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznávať liečivé rastliny zberané z prírodných podmienok a
možnosti ich využitia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z202 Listnaté dreviny v sadovníckej tvorbe
Gestor: Ing. Rovná Katarína PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Morfologická, systematická a ekologická charakteristika opadavých listnatých
domácich a cudzokrajných drevín. Základné morfologické znaky drevín a ich význam pre
vzájomné rozlišovanie a systematické rozdelenie. Charakteristika a vlastnosti drevín, priestorové a
funkčné rozdelenie drevín, podmienky uplatnenia a zdravého vývoja drevín v sadovníckych a
krajinárskych úpravách /400-600 taxónov/. Praktické poznávanie v bezlistom a olistenom stave.
Cieľ predmetu: Študent sa naučí poznávať sortiment domácich a introdukovaných listnatých
drevín na základe morfologických znakov. Naučí sa dreviny nielen poznávať, ale ich aj používať v
záhradnej a parkovej tvorbe
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E202 Logistika
Gestor: doc. Ing. Malejčík Albín CSc.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet Logistika sa vyučuje na univerzitách ekonomického a technického
zamerania. Úzko nadväzuje na marketing, manažment, ako aj na plánovanie a ekonomickú teóriu.
Úlohou predmetu je oboznámiť poslucháčov s problematikou materiálneho a s ním súvisiaceho
informačného toku v podniku. Logistika ponúka riešenia pre optimalizáciu materiálnych tokov vo
vnútri podniku a medzi podnikom a jeho obchodnými partnermi. Úlohou Logistiky je naučiť
podnikových manažérov znižovať náklady prevádzky prostredníctvom optimálnych materiálových
tokov. Logistika učí manažérov, že tieto ciele je možné dosiahnuť len integrovaným prístupom ku
všetkým procesom výroby a distribúcie, ktoré prebiehajú v podniku.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov metódam racionálneho riešenia problémov spojených s
pohybom materiálu v organizačnej jednotke.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
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Predmet: 224U401 Ľudia Baltického regiónu - kultúra, spoločnosť, politika
Gestor: doc. Ing. Fehér Alexander PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Medzinárodný kurz je koordinovaný Uppsalskou univerzitou vo Švédsku a
vyučuje sa v 14 krajinách Baltického regiónu. Je zameraný na štruktúru a dynamiku humánnosociálnej sféry baltických krajín. Delí sa na tri okruhy problémov; kultúra, politika a sociálna sféra.
Kultúra sa zameriava na dejiny baltických národov, kultúru regiónov, jazyky a mnohojazyčné
spoločnosti v regióne. V rámci politickej oblasti sa vyučujú témy a problémy týkajúce sa
demokracie, etnickej rozmanitosti a bezpečnosti v regióne. Sociálna sféra je zameraná na sociálne
problémy ekonomického rozvoja (životná úroveň, výchova a vzdelávanie, postavenie žien v
spoločnosti, nezamestnanosť, drogy, medzinárodný trh, environmentálne povedomie, rozširovanie
EU atď.).
Cieľ predmetu: Cieľom medzinárodného kurzu je oboznámiť študentov s históriou, kultúrou s
politikou krajín baltického regiónu.
Vyučovacie metódy: prednášky, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A508 Lúkarstvo a trávne porasty
Gestor: prof. Ing. Jančovič Ján PhD.
Katedra: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Podmienky vzniku a existencie trávneho biómu na Zemi. Trávne porasty
mierneho klimatického pásma. TP ako ekosystém a spoločenstvo rastlín. Charakteristika lúčnych
porastov. Ekologické podmienky existencie lúčnych porastov. Organizácia lúčnych fytocenóz.
Dynamika lúčnych spoločenstiev. Vplyv antropogénnej činnosti na lúčne fytocenózy. Vplyv
využívania na lúčne spoločenstvá, porovnanie kosného využitia lúk s pasením. Inovácia lúčnych
porastov a rastlín v nich po využití, rezervné látky v rastlinách lúčnych porastov. Súčasné a
perspektívne využitie lúčnych porastov. Špecifické systémy obhospodarovania. Program rozvoja
vidieka - LFA, NATURA 2000, Agroenvironmentálne programy. Terénne cvičenie v rozsahu 10
hodín.
Cieľ predmetu: Získanie poznatkov o biologických a ekologických charakteristikách trávnych
porastov, ich využívaní a klasifikácii do stupňov intenzity.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
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Predmet: 314E104 Makroekonómia I
Gestor: doc. Ing. Pokrivčák Ján PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Základné pojmy a problémy makroekonómie, meranie výkonnosti národného
hospodárstva, určenie rovnovážneho produktu, ekonomický rast, inflácia, nezamestnanosť,
monetárna a fiskálna politika - otvorená ekonomika a určenie rovnovážnej produkcie.
Cieľ predmetu: Po absolvovaní predmetu, študent získa nové poznatky o zákonitostiach vývoj
národného hospodárstva, čo mu umožňuje porozumieť vzájomným súvislostiam reálnej ekonómie porozumieť smerom a obsahu transformácie našej ekonomiky a v konečnom dôsledku napomôže
správnemu a efektívnemu rozhodovaniu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E003 Makroekonómia II.
Gestor: doc. Ing. Pokrivčák Ján PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Pokročilejšie analýzy v krátkom a dlhom období: agregátny dopyt, agregátna
ponuka, určenie rovnovážnej produkcie. Trh práce, nezamestnanosť, inflácia Phillipsova krivka,
dopyt po peniazoch a ponuka peňazí. Model IS - LM a jeho využitie vo fiskálnej a monetárnej
politike, vládny dlh a rozpočtový deficit, ekonomický rast a otvorená ekonomika.
Cieľ predmetu: Po absolvovaní predmetu a prehĺbení si teoretických poznatkov z makroekonómie
I., študent rozvíja svoje schopnosti riešiť praktické problémy hospodárskeho života. Znalosť z
teórie a z reálneho hospodárskeho života mu umožňuje modelovať a predikovať budúci vývoj našej
ekonomiky v kontexte zo svetovej a napomáhať správne a efektívne sa rozhodovať v praxi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E406P Makroekonomická analýza
Gestor: doc. Ing. Bartová Ľubica CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vysvetľuje ekonomické javy a pojmový aparát makroekonómie s využitím
kvantitatívnej analýzy. Porovnáva alternatívne makroekonomické teórie a metódy merania
makroekonomických agregátov. Zaoberá sa makroekonomickou reguláciou a jej modelovaním.
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Demonštruje a komparuje nástroje fiskálnej a monetárnej politiky a využitie ISLM analýzy.
Súčasťou predmetu je analýza makroekonomickej situácie v SR a výberové prednášky popredných
ekonómov.
Cieľ predmetu: Upevniť chápanie makroekonómie vysvetlením ekonomických javov a
makroekonomických pojmov s využitím exaktných analytických postupov a porovnávaním
alternatívnych makroekonomických teórií.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 211Z201 Maľba
Gestor: Mgr. Laurová Slávka PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné maliarske techniky /pastel, akvarel, tempera, olejomaľba, graš/,
princípy a vývoj týchto techník, ich vlastnosti, postupy a zásady práce s nimi. Praktický nácvik
maliarskych techník využiteľných pri spracovaní projektovej dokumentácie sadových úprav a
farebné vyjadrovanie živých a technických prvkov záhradnej, parkovej a krajinárskej kompozície.
Vlastnosti, pôsobenie a estetická hodnota farby ako jedného zo základných výtvarných prvkov.
Ukončenie predmetu semestrálnou a klauzúrnou prácou.
Cieľ predmetu: Vnímanie farieb skutočnosti, ich zmeny pôsobením priestorov; precvičenie
zručnosti miešania farieb, štylizácia tvarov prostredníctvom maliarskeho rukopisu; tvorivé
komponovanie, zobrazovanie priestoru pomocou maliarskych techník.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E408 Manažérska ekonomika
Gestor: doc. Ing. Zentková Iveta CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Odhad dopytu a ponuky pomocou regresnej analýzy, prognózovanie dopytu a
ceny na základe analýzy časových radov, odhad nákladovej a produkčnej funkcie, lineárne
programovanie v manažérskom rozhodovaní, techniky oceňovania produkcie, analýza rizika,
investičné rozhodovanie.
Cieľ predmetu: Cieľom je naučiť študentov získavať ekonomické informácie potrebné pre
rozhodovací proces, spracovávať ich vhodnými štatistickými a ekonometrickými metódami,
správne ich vyhodnocovať a interpretovať a využiť pre potreby hľadania optimálneho riešenia
manažérskych rozhodovacích problémov.

158

Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 482E001 Manažérska informatika
Gestor: doc. Ing. Hennyeyová Klára CSc.
Katedra: Katedra informatiky
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsah predmetu nadväzuje na znalosti z predmetu Informatika a je zameraný na
zvládnutie práce s textovým editorom, tabuľkovým kalkulátorom, databázovým systémom a
prezentačným programom (najnovšie verzie MS Office) a ich využitie na riešenie praktických úloh
v práci manažéra a ekonóma.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie teoretických znalostí a praktických zručností z práce
v OS MS Windows a práce s aplikáciami MS Office. Študent po absolvovaní bude schopný aktívne
pracovať s textom, tabuľkou, grafmi, databázou v databázovom systéme a vytvárať prezentácie.
Získané znalosti využije v ďalších predmetoch, pri vypracovávaní semestrálnych prác,
individuálnych zadaní, bakalárskej práce, prípadne diplomovej práce.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 090E501 Manažérska komunikácia
Gestor: prof. Ing. Nagyová Ľudmila PhD.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsahom predmetu je poukázať na význam a podstatu komunikačného procesu,
oboznámiť študentov s verbálnou a neverbálnou komunikáciou, interpersonálnou a interkultúrnou
komunikáciou, pripraviť ich na osobný pohovor alebo konkurz, naučiť ich vystupovať na
verejnosti, vyjednávať, viesť a organizovať porady, obchodné jednania s domácimi a zahraničnými
partnermi, organizovať spoločenské podujatia na pracovné stretnutia a základy spoločenského
protokolu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti z
komunikácie na pracovisku a mimo neho, komunikácie v krízových situáciách a rozhodovania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 521M405 Manažérstvo kvality procesov
Gestor: doc. Ing. Korenko Maroš PhD.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Analýza požiadaviek zákazníkov, programové vyhlásenie, kritické faktory
úspechu, ciele kvality, benchmarking, žurnál kvality, index spokojnosti zákazníkov
Cieľ predmetu: Poskytnúť výber metód a nástrojov manažérstva kvality, potrebných pre
pochopenie a zvládnutie najdôležitejších procesov v organizácii pre styk so zákazníkom.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M201 Manažérstvo rizika Bc
Gestor: doc. Ing. Čičo Peter CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Analýza rizika technických systémov. Manažérstvo rizika. Identifikácia
nebezpečenstva. Identifikácia ohrozenia. Zákonné predpisy a normy. Hodnotenie rizika. Posúdenie
bezpečnosti systému. Opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s analýzou a hodnotením rizika technických systémov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M501 Manažérstvo rizika Ing
Gestor: doc. Ing. Čičo Peter CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné pojmy. analýza rizika. Manažérstvo rizika, Rizika požiaru a výbuchu.
Riešenie havarijných situácií. Riziká v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
Cieľ predmetu: oboznámiť študentov s princípmi manažérstva rizika vo všeobecnosti a zamerať
sa na konkrétne oblasti rizík.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621M407 Manažérstvo technického rozvoja
Gestor: prof. Ing. Nozdrovický Ladislav PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Predmet poskytuje základné poznatky z oblasti technického rozvoja
mechanizácie poľnohospodárstva. Definované sú znaky technického rozvoja a formy jeho
uplatnenia. Základ predmetu sa opiera o teóriu inovačných procesov a manažment technického
rozvoja. Študenti majú možnosť oboznámiť sa s ekonomikou technického rozvoja, hodnotovou
analýzou a postupom pri jej uplatňovaní. Vysvetľované sú otázky technickej prípravy výroby.
Cieľ predmetu: Študent získa základné poznatky o problematike technického rozvoja strojov a
technológií. Pochopí základné faktory determinujúce úspešnosť inovácie výrobkov na trhu. Je
schopný rozpoznávať, formovať a usmerňovať inovačné stratégie zamerané na inováciu výrobkov a
výrobných technológií. Má schopnosť aplikovať nástroje hodnotovej analýzy pri oceňovaní
efektívnosti technických, technologických a materiálových inovácií.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345U509 Manažment a marketing územných samospráv
Gestor: Ing. Balážová Eva PhD.
Katedra: Katedra verejnej správy
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet oboznamuje študentov so štruktúrou a úlohami manažmentu územných
samospráv a marketingovým prístupom k manažmentu obcí a samosprávnych krajov a tiež s
modernými metódami a nástrojmi manažmentu úspešne uplatňovanými v súkromnom sektore
(strategické riadenie, benchmarking, kontroling, procesné riadenie, znalostný manažment, BSC,
PDCA a iné), ktoré je možné efektívne využívať aj v manažmente územných samospráv. Študenti
po absolvovaní predmetu budú poznať moderné nástroje manažmentu a marketingu územných
samospráv.
Cieľ predmetu: je oboznámiť študentov so štruktúrou a úlohou manažmentu územných samospráv
a marketingovým prístupom k manažmentu obcí a samosprávnych krajov. Študenti po absolvovaní
predmetu budú poznať moderné nástroje manažmentu a marketingu územných samospráv.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A451 Manažment a technológia chovu HD
Gestor: prof. Ing. Debrecéni Ondrej CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
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Semester: L

ECTS kredity: 6,0

Jazyk: DE,SK

Obsah predmetu: Študent zoštuduje technologické a biologické požiadavky na chovateľské
prostredie jednotlivých kategórií hovädzieho dobytka. Manažment stáda, kŕmenia, reprodukcie,
šľachtenia, ošetrovania, technologických liniek, získavania mlieka, chovateľskej a ekonomickej
evidencie pri výrobe hovädzieho mäsa a mlieka v rôznych technologických systémoch chovu.
Technicko-technologické, organizačné a ekonomické modely v chove hovädzieho dobytka.
Aplikácia výpočtovej techniky v riadení chovu HD. Manažment mliečnej farmy. Manažment
krmovinovej základne v chove HD. Jednotlivé systémy sa naučí rozoznávať v rámci praktických
cvičení na farmách.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom moderné teoretické poznatky a
praktické postupy podnikateľa pri modelovaní, plánovaní, riadení a rozvíjaní technologických
podmienok a chovateľských postupov výroby v chove hovädzieho dobytka.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A514 Manažment a technológia chovu hydiny
Gestor: doc. Ing. Weis Ján CSc.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Optimalizácia chovného prostredia pre jednotlivé druhy hydiny, technika
kŕmenia a napájania, hydiny, organizácia liaharenských prevádzok, spôsoby dezinfekcie a ochrany
životného prostredia. Požiadavky jednotlivých vekových kategórií hydiny v odchove na teplotu
vzduchu, svetelné programy, obsadenie chovnej plochy a na kŕmny a napájací priestor vo vzťahu k
technike kŕmenia. Technologické postupy odchovu a chovu rodičovských foriem hydiny, odchovu
a chovu nosníc, výkrmu hydiny. Vypracovanie semestrálnej práce podľa individuálneho zadania a
jej prezentácia na seminári.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky v oblasti aplikácie chovateľských zásad chovu
hydiny do praktických podmienok ich intenzívneho chovu. Bude schopný zabezpečiť
mikroklimatické a technologické podmienky v chovných objektoch pre hydinu, vypracovať
organizačné a technologické postupy chovu a určiť výhľadové možnosti výrobných podnikov, čo
preukáže vypracovaním projektu v zadanej téme.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A450 Manažment a technológia chovu HZ
Gestor: doc. Ing. Vavrišinová Klára CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Študent si osvojí chovateľské postupy pri chove, ošetrovaní, organizácii a
manažmente a výkone pracovných operácií jednotlivých kategórií HD, ošípaných, oviec a koní.
Získa skúseností s praktickým hodnotením technologických prvkov ustajnenia používaných v
chove jednotlivých kategórií príslušných druhov HZ v rôznych výrobných podmienkach vo vzťahu
k biologickým a fyziologickým nárokom a bezpečnosti zvierat. Vedomosti uplatní pri zavádzaní
nových technických a technologických prístupov v chove a odchove jednotlivých druhov HZ. Získa
vedomosti schopnosti organizovať chovateľské, technicko-technologické a ekonomické postupy v
chove HZ. Osvojí si zásady prevádzkovania technologických systémov, ktoré uplatní pri zlepšovaní
chovateľského prostredia zvierat.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť ucelené vedomostí a praktické znalosti o
manažmente, chovateľských postupoch a technológii chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec
a koní.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A357 Manažment a technológia chovu ošípaných
Gestor: Ing. Bučko Ondrej PhD.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent získa vedomosti o realizácii hybridizačných programov v rámci EÚ a
na Slovensku. Osvojí si nové trendy v technike a technologických prístupoch v chove a odchove
ošípaných, v manažmente technológie výkrmu ošípaných. Získa praktické zručnosti s organizáciou
cyklogramovej výroby odstavčiat a manažmente turnusovej výroby bravčového mäsa,
optimalizáciu mikroklímy u vysokovýkonných mäsových typov ošípaných. Osvojí si manažment
odstraňovania exkrementov a spôsoby ich likvidácie, ktoré uplatní v praktických chovateľských
podmienkach vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Jednotlivé prvky ustajnenia sa naučí
rozoznávať na konkrétnych farmách.
Cieľ predmetu: Získať nové poznatky o manažmente a techniky chovu a optimalizácii
chovateľského prostredia pre ošípané.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A465 Manažment a technológia chovu oviec a kôz
Gestor: doc.RNDr. Margetín Milan PhD.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Charakteristika intenzívneho, polointenzívneho a extenzívneho chovu pri
rôznom produkčnom zameraní (mlieko, mäso, vlna, mohér, kašmír, kombinovaná úžitkovosť).
Manažment farmy oviec a kôz, chovateľský rok, racionálne spôsoby odchovu jahniat a kozliat,
chov oviec a kôz rôznych kategórií počas zimného ustajnenia a letnej pastvy, obrat stáda.
Charakteristika a využívanie progresívnych technologických systémov ustajnenia, kŕmenia,
dojenia, napájania a strihania. Ekonomické aspekty chovu. Teoretické vedomostí doplnia študenti o
konkrétne štúdium technologických liniek na farmách.
Cieľ predmetu: Študenti získajú hlboké poznatky o progresívnych systémoch chovu malých
prežúvavcov, s rôznym produkčným zameraním, rôznej intenzite a ekonomických podmienkach.
Získajú schopnosť racionálne manažovať rôzne typy fariem oviec a kôz.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A354 Manažment chovu HD
Gestor: doc. Ing. Strapák Peter PhD.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: DE,SK
Obsah predmetu: Študent získa vedomosti o produkčných a mimoprodukčných funkciách chovu
hovädzieho dobytka v podmienkach Slovenska a vo vzťahu k EÚ, spoločnej poľnohospodárskej
politike EÚ ekonomických nástrojoch a subvenciách. Zvládne problematiku biologických,
produkčných a ekonomických aspektov výroby mlieka, mäsa a reprodukcie. Zorientuje sa v oblasti
významných a domácich plemien dobytka a ich uplatnení pri efektívnej výrobe mlieka a mäsa, ako
aj v problematike plemenárskej práce, nepriamych úžitkových vlastností a ich hodnotenia. Osvojí si
poznatky manažmentu a techniky chovu jednotlivých kategórií HD.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je sprostredkovať súbor poznatkov o biologických,
produkčných a chovateľsko-ekonomických aspektoch chovu hovädzieho dobytka v systéme farmy
zameranej na výrobu mlieka a mäsa.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca, práce s
podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A356 Manažment chovu hydiny a malých HZ
Gestor: doc. Ing. Weis Ján CSc.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: DE,RJ,SK
Obsah predmetu: Význam hydinárstva . Morfologické a fyziologické vlastnosti hydiny vo vzťahu
k reprodukcii. Produkcia vajec a mäsa hydiny. Ekonomika a organizácia hydinárskej výroby.
Praktická časť výučby (terénne cvičenia) sa realizuje na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany.
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Cieľ predmetu: Zvládnuť biologické základy chovu hydiny, vedieť posúdiť praktické,
morfologické a fyziologické vlastnosti vo vzťahu k úžitkovosti a prakticky posudzovať kvalitu
hydinového mäsa a konzumných vajec.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A235 Manažment chovu koní
Gestor: doc. Ing. Halo Marko CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent si osvojí základné charakteristiky plemien koní, ktoré doplní v rámci
praktických cvičení vo vzorkovnici plemien. Je schopný hodnotiť exteriér a mechaniku pohybu,
modelovať testovanie výkonnosti a športovú testáciu koní. Vie aplikovať vedecké a technické
riešenia do praktickej činnosti v oblasti hygieny a postrojovania koní. S využitím progresívnych
metód riadenia a technológií je schopný zostaviť plemenársky program zvyšovania výkonnostnej
úrovne chovu koní. Osvojí si zásady prevádzkovania technologických systémov, ktoré uplatní pri
zlepšovaní chovateľského prostredia zvierat.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je študovať nové programy rozvoja chovu koní, spôsoby
testovania ich výkonnosti a manažment v chove s využitím nových biotechnologických metód
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A352 Manažment chovu ošípaných
Gestor: prof. Ing. Mlynek Juraj CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent získa vedomosti o manažmente chovu jednotlivých plemien a
hybridizácii u ošípaných. Plemená sa prakticky študenti naučia rozoznávať vo vzorkovniciach
plemien. Osvojí si vedomosti o hodnotení reprodukcie, výkrmnosti a optimalizácie jatočnej
hodnoty u ošípaných. Získa praktické skúsenosti z techniky chovu prasníc a manažmentu odchovu
prasiatok. Osvojí si manažment kŕmnej techniky rôznych kategórií ošípaných a optimalizáciu
mikroklímy v rôznych kategóriách ošípaných a manažment odstraňovania exkrementov ošípaných.
Získané vedomosti uplatní v manažmente ekonomickej výroby bravčového mäsa.
Cieľ predmetu: Získať nové poznatky v manažmente chovu ošípaných v rôznych podnikateľských
systémoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A216 Manažment chovu oviec
Gestor: doc.RNDr. Margetín Milan PhD.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Postavenie a zvláštnosti chovu oviec v slovenských podmienkach.
Domestikácia oviec. Charakteristika plemien vhodných pre rôzne produkčné zameranie. Plemená
sa prakticky študenti naučia rozoznávať vo vzorkovniciach plemien. Teoretické a praktické aspekty
produkcie ovčieho mlieka, mäsa a vlny, ich význam. Kontrola úžitkovosti a hodnotenie
plemenných oviec. Základy manažovania farmy a technologické systémy a technika chovu.
Praktická výučba na VPP zameraná na názorný popis exteriéru a vlny oviec, hodnotenie jariek a
baranov, ukážka pôrodu a starostlivosti o jahňatá počas odchovu, prehliadka základnej techniky a
technológie.
Cieľ predmetu: Študenti získajú poznatky o plemenách oviec, teoretických a praktických
aspektoch produkcie ovčieho mlieka, mäsa a vlny, plemenitbe a šľachtení, základných
technologických systémoch a manažmente chovu oviec.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 422U002 Manažment ekosystémov Slovenska
Gestor: prof.RNDr. Eliáš Pavol CSc.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Štruktúra a fungovanie ekosystémov. Úžitkové funkcie ekosystémov.
Prirodzené, poloprirodzené a kultúrne ekosystémy. Hlavné ekosystémy Slovenska, štruktúra a
funkcie. Starostlivosť o ekosystémy vo vidieckej krajine. Vodné ekosystémy. Semiterestrické
ekosystémy ("mokrade"). Suchozemské ekosystémy. Udržateľné využívanie ekosystémov.
Ekosystémový manažment. Územná ochrana biodiverzity a fungovanie ekosystémov. Manažment
ekosystémov v chránených územiach. Manažment ekosystémov v kultúrnej krajine.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s diverzitou ekosystémov na území Slovenska, ich
štruktúrou a funkciami a so špecifickými prístupmi v starostlivosti o jednotlivé skupiny
ekosystémov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 422U307 Manažment inváznych druhov rastlín
Gestor: prof.RNDr. Eliáš Pavol CSc.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Biotické invázie, súčasný stav poznania. Invázny proces a jeho modelovanie.
Invázne organizmy, vlastnosti, invázne správanie sa rastlín. Príčiny invázií a invázneho správania
sa rastlín. Dôsledky na ekosystémy. Stratégie manažmentu na rôznych úrovniach. Globálny,
regionálny a lokálny manažment. Prevencia a karanténa. Eradikácia. Obmedzovanie šírenia v
regiónoch. Fyzikálne, chemické a biologické spôsoby regulácie. Medzinárodná, európska a národná
legislatíva.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s problematikou biotických invázií a inváznych rastlín,
vrátane dopadov na ekosystémy a pripraviť ich na manažment inváznych druhov
rastlín/organizmov v regiónoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E414 Manažment kvality
Gestor: doc. Ing. Paška Ľubomír PhD.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Manažment kvality sa zaoberá významom, vývojom, postupmi, kľúčovými
princípmi, kvalitatívnymi štandardmi a kontrolnými programami riadenia kvality. Významná
pozornosť je venovaná filozofii riadenia podľa Deminga, Jurana, Ishikawu, Feigenbauma,
Tagucchiho a Crosbyho. Pozornosť je venovaná aj implementácií systémov kvality a zavádzania
komplexného riadenia kvality do potravinárskych podnikov. Predmet študentom umožňuje
rozvinúť schopnosti a vedomosti v oblasti manažmentu kvality národnej a medzinárodnej politiky
kvality, potravinovej politiky, obchodnej politiky, spotrebiteľskej politiky, marketingu a
distribúcie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s významom a obsahom predmetu
manažmentu kvality a s jeho uplatnením vo výrobnej praxi. Predmet napomáha rozvíjať zručnosti,
komunikáciu a tímovú prácu a pripravuje absolventov flexibilne reagovať na zmeny.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce, práce s podporou
IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E301 Manažment ľudských zdrojov
Gestor: prof. Ing. Višňovský Jozef PhD.
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Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Cieľom predmetu je sprostredkovať poznatky o systémoch efektívneho využitia
a rozvoja ľudského potenciálu v podnikoch. Obsahom predmetu sú nasledovné okruhy problémov:
personálna stratégia a personálna politika podniku, opis a analýza pracovných miest, vyhľadávanie,
výber a rozmiestňovanie pracovníkov, podnikové vzdelávanie, hodnotenie pracovníkov a mobilita,
motivácia pracovníkov, efektívna komunikácia, manažérske štýly, osobný rozvoj manažérov, prac.
prostredie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je sprostredkovať poznatky o systémoch efektívneho využitia a
rozvoja ľudského potenciálu v podnikoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E415 Manažment obchodnej firmy
Gestor: prof. Ing. Hambálková Mária CSc.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsahom predmetu je vysvetliť zákonitosti organizácie a riadenia retailingovej
firmy, poukázať na prístupy k strategickému rozhodovaniu v obchodných firmách, na špecifiká
riadenia ľudských zdrojov, na územné podmienky retailingu, na riadenie pohybu tovaru a tvorbu
ceny v obchodnom podniku, ako aj na etiku obchodného podnikania a ochranu spotrebiteľa.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poukázať na zmeny vo vývojových trendoch v maloobchode,
ktoré podstatným spôsobom reagujú na nové javy v ekonomike a predovšetkým na postupujúcu
globalizáciu. Neustále dochádza k výrazným zmenám v podnikateľských štruktúrach. Menia sa
stratégie riadenia obchodných firiem, riadenie ľudských zdrojov ako aj etické zásady správania
podnikateľských subjektov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A351 Manažment ochrany rastlín
Gestor: doc. Ing. Hudec Kamil PhD.
Katedra: Katedra ochrany rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Charakteristika najdôležitejších patogénov a živočíšnych škodcov
poľnohospodárskych plodín. Vzťahy rastlina-patogén a živočích-rastlina, vnútrodruhové a
medzidruhové vzťahy. Biotický potenciál a bionómia patogénov a hmyzu. Škodlivosť a typy
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poškodenia rastlín živočíšnymi škodcami a patogénmi. Preventívne a kuratívne metódy a spôsoby
ochrany rastlín.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznávať najdôležitejších patogénov a živočíšnych škodcov
poľnohospodárskych plodín a poznať preventívne a kuratívne metódy a spôsoby ochrany proti nim.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 852U501 Manažment prírodných zdrojov v chránených územiach
Gestor: prof.RNDr. Eliáš Pavol CSc.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Chránené územia, význam, typy, využitie. Manažment prírodných zdrojov v
regiónoch. Prírodné zdroje v chránených územiach a ich využitie. Osobitosti MPP v chránených
územiach. Priorita ochrany biodiverzity, ekosystémov a ekologických procesov. Hodnotenie
funkcií biodiverzity/ekosystémov v CHÚ. Projekt manažmentu prírodných zdrojov v chránených
územiach.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so špecifikami manažmentu prírodných zdrojov v
chránených územiach a pripraviť ich na vypracovanie projektu MPZ v CHÚ a koordináciu pri jeho
realizácii v konkrétnom území.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E010 Manažment rozvoja agroturizmu a vidieckého turizmu
Gestor: doc. Ing. Paška Ľubomír PhD.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Študujúci z danej problematiky by si mali okrem základných teoretických i
praktických charakteristík výrobných i obslužných procesov i podnikateľských jednotiek v
agroturizme u nás i v zahraničí, dôkladne si osvojiť manažérske funkcie a ekonomické metódy a
prístupy v riadení i hodnotení agroturistických aktivít. V súlade s implementáciou európskeho
multifunkčného modelu poľnohospodárstva a z toho vyplývajúcich požiadaviek Spoločnej
poľnohospodárskej politiky štátov EÚ bude žiadúce patričné zoznámenie sa s marketingovými,
kontrolnými, plynovacími, poradenskými a tiež kvalitatívnymi a inými požiadavkami aplikovanými
v rozvoji agroturizmu a vidieckeho turizmu tak, ako to uskutočňujú v susednom Rakúsku,
Nemecku.
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Cieľ predmetu: Pripraviť záujemcov v oblasti manažmentu, marketingu a ekonomiky rozvoja
agroturizmu a vidieckeho turizmu pre potreby praxe a riadiacu i ostatnú sféru, v súlade s
požiadavkami EÚ aplikovanými v podmienkach Slovenska.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A442 Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie
Gestor: prof. Ing. Pačuta Vladimír CSc.
Katedra: Katedra rastlinnej výroby
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Zákonitosti regulácie a riadenia procesov tvorby úrody a jej výslednej kvality
pri najvýznamnejších poľných plodinách. Najnovšie biologické poznatky a ich využívanie pri
racionalizácii a optimalizácii rastu a vývinu vybraných druhov obilnín, olejnín, strukovín,
okopanín, technických a špeciálnych plodín. Ekonomické, energetické a ekologické aspekty tvorby
hlavných úrodotvorných prvkov v produkčnom procese vo vzťahu k zhodnocovaniu dopestovaného
produktu. V rámci predmetu je na VVP Kolíňany realizované terénne cvičenie (3 hod.).
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o zákonitostiach produkčného procesu a tvorbe
výslednej produkcie z hľadiska jej kvantity a kvality pri najvýznamnejších poľných plodinách.
Pochopí zákonitosti vzájomných vzťahov medzi prostredím a rastlinou.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E302 Manažment výroby
Gestor: doc. Ing. Paška Ľubomír PhD.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,RJ,SK

Obsah predmetu: Vzhľadom k tomu, že výroba aj s jej výsledkami sú základnými a
rozhodujúcimi činiteľmi v dosahovaní priaznivej ekonomiky agroodvetví v trhových podmienkach
Slovenska, je nevyhnutné ovládnuť manažérske prístupy tvorby moderných typov výrob. Tiež je
potrebné osvojiť si efektívne spôsoby usporiadania výrobných procesov v súboroch odvetví
rastlinnej a živočíšnej výroby, technických a iných služieb vo vlastných podmienkach, i pre
ostatných zákazníkov. Náležitá pozornosť je venovaná aj podporným aktivitám rozvoja
poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej činnosti napr. kooperácii, lízingu, franšísingu,
ekologickej výrobe i rozvoju agroturizmu a vidieckeho turizmu, odmeňovaniu pracovníkov i
rozvoju kvality.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je príprava manažérov-ekonómov pre podnikovú a
nadpodnikovú sféru pôsobenia v trhových podmienkach Slovenska. Pripravovaní manažérski
odborníci by mali byť schopní úspešne realizovať také výrobné programy agropodnikat. subjektov,
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ktoré umožnia rast ekonomickej prosperity, komerčnej úspešnosti na trhu a budú garantovať
efektívnu perspektívu vybraných odvetví i samotných podnikateľských subjektov v agrorezorte.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A221 Manažment živín v agroekosystéme
Gestor: doc. Ing. Slamka Pavol PhD.
Katedra: Katedra agrochémie a výživy rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Premeny základných živín v pôde a ich kolobeh v systéme pôda-rastlina-zvieraatmosféra-priemyselný sektor. Význam kľúčových pôdnych procesov (mineralizácia organickej
hmoty, imobilizácia živín, symbiotická fixácia atmosferického dusíka, atď.) vo výžive rastlín a
životnom prostredí. Príjem živín rastlinou. Vizuálne prejavy neharmonickej výživy pri hlavných
poľnohospodárskych plodinách. Sortiment, vlastnosti a použitie minerálnych a organických hnojív.
Spôsoby hnojenia poľnohospodárskych plodín. Hnojenie vo vzťahu k agroekosystému a trvalo
udržateľnému poľnohospodárstvu. Ekonomické aspekty výživy a hnojenia.
Cieľ predmetu: Cieľom štúdia tejto disciplíny je naučiť študentov poznať základné princípy
výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín. Poznať a aplikovať metódy stanovenia obsahu živín
v pôde a rastlinách. Vedieť vypočítať dávky živín a hnojív pre rôzne plodiny. Poznať sortiment a
vlastnosti základných hnojív, princípy ich miešania a zásady aplikácie.
Vyučovacie metódy: prednášky, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 345U001 Manažment životného prostredia
Gestor: prof.RNDr. Eliáš Pavol CSc.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Životné prostredie, ohrozenie, potreba ochrany. Starostlivosť o životné
prostredie. Etapy starostlivosti o životné prostredie. Nástroje environmentálneho manažmentu:
environmentálna politika, ekonomické nástroje environmentálneho manažmentu. Prevencia v
ochrane životného prostredia (EMS, EIA). Udržateľný rozvoj a životné prostredie.
Environmentálny monitoring. Správy o ŽP. Environmentálna etika a zodpovednosť. Riadenie
starostlivosti o ŽP. Konflikty a ich riešenia, rozhodovanie, medzinárodná spolupráca.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s problematikou starostlivosti o životné prostredie,
nástrojmi environmentálneho manažmentu, správy a riadenia starostlivosti o ŽP na rôznych
úrovniach a rozhodovania pri riešení stretov záujmov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia

171

Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 342E302 Marketing
Gestor: prof. Ing. Nagyová Ľudmila PhD.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Štúdium predmetu poskytuje základné poznatky z teórie marketingu. Ťažiskovo
sa sústreďuje na využívanie nástrojov výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky.
Zameriava sa na otázky marketingového výskumu, tvorby marketingovej stratégie, marketingového
informačného systému, ako i organizácie marketingovej činnosti podniku.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické a praktické vedomosti z
teórie marketingu, s dôrazom na nástroje marketingového mixu, z problematiky koncepcie
marketingovej filozofie a stratégie výskumu trhu, marketingového plánovania a kontroly.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, písomné práce, individuálna práca,
skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U404 Marketing cestovného ruchu
Gestor: doc. Ing. Belajová Anna PhD.
Katedra: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet vysvetľuje podstatu marketingu, systém marketingu, filozofiu, ciele,
plánovanie a organizáciu, techniky a metódy výskumu trhu a aplikuje jednotlivé marketingové
nástroje v prostredí cestovného ruchu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými princípmi marketingu
uplatňovanými v teórii a praxi cestovného ruchu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 342E406 Marketingová komunikácia
Gestor: prof. Ing. Nagyová Ľudmila PhD.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Obsahom predmetu je zoznámiť študentov s teoretickou podstatou
marketingovej komunikácie ako aj s možnosťami jej praktického využitia. Dôraz sa kladie na
význam, ciele, cieľové skupiny a proces integrovanej marketingovej komunikácie. Predmet zároveň
poskytuje ucelenú charakteristiku jednotlivých nástrojov komunikačného mixu, ako i oboznámenie
poslucháčov s novými formami komunikácie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom informácie o nástrojoch
komunikačného mixu (reklama a inzercia, práca s verejnosťou, osobný predaj, podpora predaja a
priamy marketing) budovaní značky, komunikácii medzi firmami a firmou a spotrebiteľom (B2B),
firmou a spotrebiteľom (B2C) internete, internetovej a medzinárodnej komunikácii a rozpočte na
jednotlivé nástroje komunikačného mixu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z401 Matematické modelovanie vodného režimu pôdy
Gestor: doc. Ing. Halaj Peter CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Ciele matematického modelovania a následného simulovania biologických a
fyzikálnych dejov. Štatistické metódy - využitie v matematickom modelovaní. Stochastické
procesy. Základné charakteristiky prírodného prostredia. Nomografia. Nástroje matematického
modelovania. Princípy tvorby matematického modelu. Využitie počítačov pri zostavení
simulačných modelov. Programovacie jazyky. Základné charakteristiky prírodného prostredia.
Práca s matematickým modelom.
Cieľ predmetu: Nadobudnutie poznatkov potrebných pre vytvorenie jednoduchého modelu
bilancie pôdnej vlahy v systéme rastlina -pôda -vzduch
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 461E115 Matematika A
Gestor: doc.RNDr. Országhová Dana CSc.
Katedra: Katedra matematiky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Prehľad elementárnych funkcií, limita funkcie a jej derivácia, použitie derivácií
pri zisťovaní vlastností a grafu funkcie, lokálne extrémy funkcie, diferenciálny počet funkcie dvoch
reálnych premenných, lokálne a viazané extrémy funkcie dvoch premenných, ekonomické
aplikácie.
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Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie nových vedomostí z teórie funkcie jednej reálnej
premennej a viacerých premenných, ktoré sa stávajú prostriedkom na riešenie úloh v odborných
predmetoch. Študent získa praktické zručnosti pri riešení matematických a aplikovaných úloh.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 461E116 Matematika B
Gestor: doc.RNDr. Országhová Dana CSc.
Katedra: Katedra matematiky
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Neurčitý integrál - substitučná metóda, metóda per partes, integrovanie
racionálnych, iracionálnych a goniometrických funkcií. Určitý integrál, obsah rovinného útvaru,
objem rotačného telesa, nevlastný integrál, ekonomické aplikácie. Lineárna algebra: vektory,
matice, determinanty, sústavy lineárnych rovníc. Teória pravdepodobnosti: náhodná udalosť,
podmienená pravdepodobnosť, Bayesova veta, Bernoulliho schéma, náhodné veličiny, distribučná
funkcia, hustota pravdepodobnosti.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie nových vedomostí z metód výpočtu neurčitého,
určitého a nevlastného integrálu, lineárnej algebry a teória pravdepodobnosti. Študent získa
praktické zručnosti pri riešení matematických a aplikovaných úloh.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 461E113 Matematika I
Gestor: doc.RNDr. Országhová Dana CSc.
Katedra: Katedra matematiky
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Prehľad elementárnych funkcií, limita funkcie a jej derivácia, použitie derivácií
pri zisťovaní vlastností a grafu funkcie, lokálne extrémy funkcie, diferenciálny počet funkcie dvoch
reálnych premenných, lokálne a viazané extrémy funkcie dvoch premenných, ekonomické
aplikácie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie nových vedomostí z teórie funkcie jednej reálnej
premennej a viacerých premenných, ktoré sa stávajú prostriedkom na riešenie úloh v odborných
predmetoch. Študent získa praktické zručnosti pri riešení matematických a aplikovaných úloh.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 461E114 Matematika II
Gestor: doc.RNDr. Országhová Dana CSc.
Katedra: Katedra matematiky
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Neurčitý integrál - substitučná metóda, metóda per partes, integrovanie
racionálnych, iracionálnych a goniometrických funkcií. Určitý integrál, obsah rovinného útvaru,
objem rotačného telesa, nevlastný integrál, ekonomické aplikácie. Lineárna algebra: vektory,
matice, determinanty, sústavy lineárnych rovníc. Teória pravdepodobnosti: náhodná udalosť,
podmienená pravdepodobnosť, Bayesova veta, Bernoulliho schéma, náhodné veličiny, distribučná
funkcia, hustota pravdepodobnosti.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie nových vedomostí z metód výpočtu neurčitého,
určitého a nevlastného integrálu, lineárnej algebry a teória pravdepodobnosti. Študent získa
praktické zručnosti pri riešení matematických a aplikovaných úloh.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 461E202 Matematika v ekonómii
Gestor: Mgr. Gregáňová Radomíra PhD.
Katedra: Katedra matematiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Matematický aparát a jeho použitie v rôznych oblastiach ekonómie: jednoduchý
úrok ako lineárna funkcia času, zložený úrok ako exponenciálna funkcia času, efektívna úroková
miera, rovnica ekvivalencie, vyhodnocovanie investičných projektov a nevlastný integrál,
geometrický rad a rentový počet, amortizačný plán, výpočet ceny akcií, výpočet dividend,
matematika v poisťovníctve.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie nových vedomostí z použitia matematického aparátu
v ekonómii so zameraním na finančnú a poistnú matematiku. Študent získa praktické zručnosti pri
riešení matematických a aplikovaných úloh.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M120 Materiálové toky a logistika
Gestor: Ing. Mojžiš Miroslav PhD.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Druhy materiálov, zmeny štruktúry a tvarov v technologickom procese.
Súradnice miesta a času materiálových tokov, formulácie manipulačných a dopravných problémov.
Druhy operácií, druhy tokov, druhy dopráv a skladovania. Členenie a logistika dopravných a
manipulačných zariadení.
Cieľ predmetu: Študent sa orientuje na zásobovacom a odbytovom trhu a je schopný identifikovať
materiálové toky uskutočňujúce sa vo vnútri logistického reťazca. Ovláda definíciu logistiky, jej
ciele zamerané na oblasť zásobovania, výroby a odbytu. Orientuje sa v dopravných systémoch a je
schopný ich správne zaradiť do logistického systému.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M401 Mechanizácia ochrany a výživy rastlín
Gestor: doc. Ing. Findura Pavol PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Technológie chemickej a fyzikálnej ochrany rastlín. Pozemné stroje na
chemickú ochranu rastlín: postrekovač, rosič, zahmlievač - konštrukcia, činnosť, nastavovanie
mernej dávky, skúšanie kvality práce. Automatizačné prvky na postrekovačoch. Aplikácia veľmi
nízkych dávok. Stroje na manipuláciu a aplikáciu tuhých a kvapalných organických i
priemyselných hnojív, nastavovanie mernej dávky, kontrola kvality práce. Bezpečnosť pri práci.
Ochrana pracovného a životného prostredia. Ekonomické aspekty využívania služieb v
mechanizácii ochrany a výživy rastlín.
Cieľ predmetu: Študent získa základné vedomosti z oblasti konštrukcie, technológii práce a
nastavenia strojov a zariadení používaných pri chemickej ochrane rastlín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca, práce s podporou
IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M307 Mechanizácia vinárstva
Gestor: doc. Ing. Piszczalka Jan PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Stroje na zber a dopravu hrozna, drviče a odstraňovače bobúľ. Lisy, nádrže a
cisterny na nakvasovanie a kvasenie, uskladňovanie a dopravu. Filtre, čerpadlá. Pasterizátory.
Automatické kvasné nádrže. Stroje a zariadenia na fľaškovanie. Hlavné funkčné častí strojov a
zariadení; princíp práce, regulácia a použitie.
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Cieľ predmetu: Študent získa základné vedomosti z oblasti konštrukcie strojov a zariadení
prevádzky na výrobu vína.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M343 Mechanizácia živočíšnej výroby
Gestor: doc. Ing. Gálik Roman PhD.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Technológia a mechanizácia úpravy a konzervovania objemových krmív,
okopanín a výroby jadrových zmesí. Mechanizácia prípravy, dopravy a zakladania kŕmnych dávok
objemových krmív, dávkovanie jadrových zmesí hovädziemu dobytku. Vlastnosti, manipulácia a
doprava poľnohospodárskych materiálov v živočíšnej výrobe. Zásobovanie fariem vodou, čerpadlá,
vodárne a napájačky hospodárskych zvierat. Zariadenia na chov ošípaných a hydiny. Mechanizácia
podstielania a odstraňovania hnoja. Technika na získavanie, ošetrovanie a chladenie mlieka.
Cieľ predmetu: Študenti získajú nové poznatky o základoch konštrukcie, technológie práce a
teoretických zdôvodneniach jednotlivých pracovných ústrojenstiev strojov na konzervovanie
krmovín, výrobu objemových a jadrových krmív ako aj strojov používaných v chove HZ.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M114 Mechanizmy komunálnej techniky
Gestor: Ing. Hujo Ľubomír
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základná charakteristika mechanizmov komunálnej techniky (KT), hlavné
konštrukčné celky a ich klasifikácia a posúdenie vo vzťahu k technologickej prevádzke KT.
Výpočet základných konštrukčných celkov, návrh a výpočet pohonov pracovných mechanizmov
KT. Automatické riadiace a ovládacie systémy pracovných mechanizmov komunálnej techniky.
Cieľ predmetu: Študent sa oboznámi so základnou charakteristikou mechanizmov komunálnej
techniky (KT), hlavnými konštrukčnými celkami a ich klasifikáciou pre celkové posúdenie KT vo
vzťahu k technologickej prevádzke. Dokáže vypočítať a navrhnúť pohony pracovných
mechanizmov KT. Nadobudne znalosti o automatických riadiacich a ovládacích systémoch
pracovných mechanizmov komunálnej techniky.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 521M115 Mechanizmy manipulačnej techniky
Gestor: Ing. Hujo Ľubomír
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Technický rozbor hlavných konštrukčných celkov manipulačnej techniky (MT).
Teoretické predpoklady riešenia prevodového systému vo vzťahu na technologické nasadenie MT.
Klasifikácia prevodových systémov. Výpočet základných konštrukčných celkov mechanického a
hydrostatického prevodového systému. Návrh a výpočet pohonov pre pracovné ústrojenstvá MT.
Automatické regulačné systémy prevodových mechanizmov MT.
Cieľ predmetu: Poskytne študentovi teoretické základy hlavných konštrukčných celkov
manipulačnej techniky pre riešenie praktických úloh v spoločenskej praxi. Študent získa potrebné
znalosti pre ovládanie a využívanie manipulačnej techniky za pomoci PC. Nadobudne vedomostí,
ktoré mu v praxi umožnia organizačne zabezpečovať prevádzku manipulačnej, dopravnej a ostatnej
techniky.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 726A102 Medicínske aspekty v hipoterapii
Gestor: MUDr. Chlebo Peter PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Základné pojmy hipoterapie a hiporehabilitácie, psychologické aspekty vzťahu
koňa a jazdca. Medicínska charakteristika základných ochorení a porúch, ktoré je možné
hipoterapiou ovplyvniť (poruchy nervovo-svalového systému, ortopedické a traumatologické
ochorenia, psychomotorické a senzorické postihnutia, psychické, psychiatrické a mentálne
postihnutia. Indikácie a kontraindikácie hipoterapie. Možné zdravotné poškodenia ktoré sa môžu
pri hipoterapii vyskytnúť. Možné poranenia a úrazy, ktoré sa môžu pri hipoterapii vyskytnúť a
prvá pomoc pri nich.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov o zdravotných aspektoch hiporehabilitácie, jej indikáciách a
kontraindikáciách a o možných úrazoch a poraneniach, ktoré sa môžu pri hipoterapii vyskytnúť a o
prvej pomoci pri nich.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E409 Medzinárodná ekonomika I
Gestor: doc. Ing. Pokrivčák Ján PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK
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Obsah predmetu: Medzinárodný obchod : ponuka a dopyt. Analýza dopadov cla a kvóty. Analýza
dopadov exportnej a produkčnej dotácie. Poľnohospodárska politika v krajinách OECD. Spoločná
poľnohospodárska politika EÚ: dopady CAP na domácnosti, firmy, štátny rozpočet a zahraničie.
Rozhodovacie procesy v rámci EÚ. Ricardov model komparatívnych výhod. Hecksherov-Ohlinov
model medzinárodného obchodu a model špecifických faktorov. Moderné teórie medzinárodného
obchodu. Platobná bilancia. Teórie vývoja kurzu v krátkom období. Teórie vývoja kurzu v dlhom
období. Fiškálna a menová politika v otvorenej ekonomike.
Cieľ predmetu: Študent získa informácie o svetovej ekonomike, vývoji, integračných procesoch,
moderných teóriách a nástrojoch obchodu a medzinárodných inštitúciách.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, písomné práce, individuálna práca, skupinové
práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E419 Medzinárodná ekonomika II
Gestor: doc. Ing. Pokrivčák Ján PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN

Obsah predmetu: Medzinárodný obchod : ponuka a dopyt. Analýza dopadov cla a kvóty. Analýza
dopadov exportnej a produkčnej dotácie. Poľnohospodárska politika v krajinách OECD. Spoločná
poľnohospodárska politika EÚ: dopady CAP na domácnosti, firmy, štátny rozpočet a zahraničie.
Rozhodovacie procesy v rámci EÚ. Ricardov model komparatívnych výhod. Hecksherov-Ohlinov
model medzinárodného obchodu a model špecifických faktorov. Moderné teórie medzinárodného
obchodu. Platobná bilancia. Teórie vývoja kurzu v krátkom období. Teórie vývoja kurzu v dlhom
období. Fiškálna a menová politika v otvorenej ekonomike.
Cieľ predmetu: Študent získa informácie o svetovej ekonomike, vývoji, integračných procesoch,
moderných teóriách a nástrojoch obchodu a medzinárodných inštitúciách.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E501 Medzinárodné financie
Gestor: doc. Ing. Serenčéš Peter PhD.
Katedra: Katedra financií
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Pokrok v oblasti IT a globalizácia medzinárodnej ekonomiky majú
nezastupiteľnú úlohu v riadení podnikov. Tento fakt značne zvyšuje množstvo, kvalitu a
komplexnosť finančných rozhodnutí manažérov. Predmet oboznamuje študenta s pôsobením
otvorenej ekonomiky v oblasti medzinárodného pohybu tovarov, služieb a kapitálu na
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rozhodovanie podnikov. Obsahovú náplň predmetu tvoria: platobná bilancia a devízový trh, teórie
devízových kurzov, medzinárodná menová a finančná spolupráca, systémy devízového kurzu,
medzinárodný pohyb dlhodobého kapitálu a platobný styk.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študenta s pôsobením otvorenej ekonomiky v
oblasti medzinárodného pohybu tovarov, služieb a kapitálu na rozhodovanie podnikov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U404 Medzinárodné právo
Gestor: doc. JUDr. Marišová Eleonóra PhD.
Katedra: Katedra práva
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Princípy, funkcie, pramene medzinárodného práva verejného, medzinárodný
systém, sukcesia štátov, otázky medzinárodnej zodpovednosti, ktorá vzniká z titulu porušenia
medzinárodných záväzkov, zmluvné právo, uzatváranie medzinárodných zmlúv, systém OSN,
WTO a ostatné medzinárodné medzivládne organizácie. Medzinárodné právo súkromné, princípy,
pramene, kolízna úprava, štatúty, vecné a priame normy, medzinárodné právo procesné,
rozhodcovské konanie.
Cieľ predmetu: Poskytnutie znalostí z oblasti vzťahov medzi štátmi a medzinárodnými
medzivládnymi organizáciami, zmluvného práva, medzinárodného práva súkromného. Po
absolvovaní predmetu bude študent schopný orientovať sa v oblasti medzinárodného práva.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 344E414 Medzinárodné účtovníctvo
Gestor: doc. Ing. Kočner Marián PhD.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Globalizácia prináša rozvoj medzinárodného finančného manažmentu, ktorý
kladie na účtovníctvo nové úlohy, najmä požiadavku približovania účtovných predpisov a postupov
v rôznych krajinách, t. j. požiadavku internacionalizácie účtovníctva, a to formou harmonizácie,
resp. štandardizácie. Jednou z podmienok vstupu Slovenskej republiky do EÚ je harmonizácia
legislatívy. Predmet umožní študentom zoznámiť sa s metodikou a vedením účtovníctva v krajinách
EÚ. Zároveň bude aktualizovať postupné kroky súvisiace s jeho kompatibilitou. Dôraz bude
položený na tri hlavné modely účtovníctva - nemecké, anglické a francúzske. Študenti sa zároveň
zoznámia s účtovnými výkazmi krajín EÚ, účtovnými štandardmi IAS/IFRS a US GAAP.
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Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s internacionalizáciou účtovníctva v
krajinách EÚ a to formou harmonizácie, resp. štandardizácie. Ďalej je to narábanie s
medzinárodnými účtovnými štandardami (IAS) a ich implementáciou do nášho účtovníctva.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 313E102 Medzinárodné vzťahy
Gestor: PhDr. Porubčan Peter CSc.
Katedra: Katedra spoločenských vied
Semester: L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Študent získa poznatky o zákonitostiach medzinárodných vzťahov a ich
hlavných aktéroch. Pochopí vzájomné pôsobenie medzinárodných ekonomických a politických
vzťahov. Porozumie významu procesu inštitucionalizácie medzinárodných vzťahov a úlohu
najdôležitejších medzinárodných organizácií. Bude schopný identifikovať postavenie SR v
medzinárodných vzťahoch a proces realizácie jej zahraničnej politiky.
Cieľ predmetu: Získanie schopnosti teoretickej analýzy systému medzinárodných vzťahov.
Poznanie funkcií jednotlivých aktérov medzinárodných vzťahov - štátov, medzinárodných
organizácií, nadnárodných spoločností. Oboznámenie sa so zásadami formovania a realizácie
zahraničnej politiky štátu.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E001 Medzinárodný manažment a podnikanie
Gestor: doc. Ing. Ubrežiová Iveta CSc.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Predmet sa zameriava na štúdium problematiky medzinárodného manažmentu a
podnikania. Riadenie organizácie sa uskutočňuje v globálnom konkurenčnom prostredí, kde štyri
základné funkcie - plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola sa vykonávajú v
multinárodnom prostredí. Dôraz sa kladie na multinacionálne a transnacionálne korporácie a ich
význam, na teórie a metódy strategického manažmentu z pohľadu internacionalizácie podnikania,
medzinárodné podnikateľské stratégie, pozornosť sa ďalej venuje trom fázam internacionalizácie
podnikania a jej prejavom v organizácii ako aj problematike aspektov kultúry v medzinárodnom
manažmente, problémom asimilácie firemných kultúr, manažérskej filozofii riadenia zahraničných
pobočiek a riadeniu medzinárodných ľudských vzťahov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť prehľad o adaptácii manažérskych funkcii v
medzinárodnom podnikateľskom prostredí a zhodnotiť činnosť medzinárodných manažérov v
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rôznych formách multinacionálnych spoločností s aspektom na politické, ekonomické a kultúrne
prostredie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 342E404 Medzinárodný marketing
Gestor: doc.Dr.Ing. Horská Elena
Katedra: Katedra marketingu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet je zameraný na komplexný výklad problémových oblastí
medzinárodného marketingu, ktorých zvládnutie je jedným z predpokladov úspešného pôsobenia
podnikateľského subjektu na zahraničných trhoch. Z teoretického i praktického hľadiska sa zaoberá
problematikou identifikovania príležitostí na zahraničných trhoch, výberu cieľového zahraničného
trhu, spôsobu vstupu na tento trh a formulovania vhodnej marketingovej stratégie v závislosti od
spotrebiteľských preferencií.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu medzinárodný marketing je oboznámiť študentov s
problémovými oblasťami medzinárodného marketingu a predpokladmi úspešného pôsobenia
podnikateľských subjektov na zahraničných trhoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca,
skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 341E301 Medzinárodný obchod
Gestor: prof. Ing. Hambálková Mária CSc.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsahom predmetu je zoznámiť študentov s procesmi globalizácie a
internacionalizácie, najvýznamnejšími hospodárskymi zoskupeniami sveta, so zásadami
medzinárodnej obchodnej politiky s osobitným aspektom na spoločnú obchodnú politiku EÚ.
Rovnako v rámci predmetu bude venovaná pozornosť jednotlivým formám vstupu na
medzinárodné trhy.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poukázať na dynamiku rozvoja, rozmer a štruktúru
medzinárodného obchodu, finančných tokov a ďalších aktivít charakterizujúcich vzájomnú
prepojenosť a závislosť štátov a teritórií celého sveta.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 345E013 Medzinárodný obchod s agrárnymi komoditami
Gestor: doc. Ing. Pokrivčák Ján PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 0,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu:
Cieľ predmetu:
Vyučovacie metódy:
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky:
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z301 Meliorácie v podhorských oblastiach
Gestor: doc. Ing. Halaj Peter CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam ochrany, zúrodňovania a meliorácií horských a podhorských oblastí.
Klimatické a topografické podmienky - obeh vody v prírode, zvláštnosti režimu zrážok, vplyv
topografie na veterné pomery, možnosti využívania pôdneho fondu horských a podhorských
oblastí. Hydrologické pomery - odtokové pomery, bilancie vody v povodí a jej hodnotenie,
hydrologický význam lesa, bystrinné toky. Hydraulika bystrinných tokov - pohyb splavenín,
výpočet prietoku splavenín, hydraulická rovnováha koryta. Úprava odtokových pomerov v povodí využitie lesných porastov, zahrádzanie bystrín a regulovanie horských potokov, návrh úpravy
bystrín. Hradenie výmoľov a strží. Zosuvy pôdy a jej sanácia - príčiny zosuvov, spôsoby
stabilizácie. Zúrodňovanie lúk a pasienkov, zúrodňovanie pôd poškodených eróziou, úprava pôdnej
reakcie a živinného režimu. Biotechnické opatrenia v povodí bystrín. Snehové pomery a ich účinky
- vznik lavín, opatrenia proti lavínam. Údržba a rekonštrukcia prehrádzacích konštrukcií.
Cieľ predmetu: Získať poznatky o ochrane, zúrodňovaní a melioráciách horských a podhorských
oblastí
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621P404 Metabolizmus vysokoúžitkových zvierat
Gestor: prof. Ing. Kováčik Jaroslav PhD.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Fyziologické aspekty vysokej úžitkovosti hospodárskych zvierat. Vplyv výživy,
gravidity a laktácie na vnútorné prostredie a metabolizmus základných živín. Kritické biologické
fázy, subklinické poruchy organizmu, príčiny metabolických porúch spojených s vysokou
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úžitkovosťou. Hodnotenie vnútorného prostredia metabolickými profilovými testami s cieľom
prevencie porúch metabolizmu, zvyšovania úžitkovosti a kvality živočíšnych produktov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je štúdium intermediárneho metabolizmu hospodárskych zvierat
vo vzťahu k úžitkovosti
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M312 Metodika a tvorba odborného textu
Gestor: prof. Ing. Rataj Vladimír PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s postupom riešenia odborných úloh výber tém, definovanie cieľa, zostavenie metodiky experimentu, zostavenie metodiky
vyhodnocovania experimentu, interpretácia výsledkov. Tvorbu odborného textu predstaviť z
pohľadujazykovej stránky, technickej úpravy textu na PC (základy počítačovej typografie, grafická
úprava, základy DTP) a platných noriem pre tvorbu odborných textov (úprava textu, citácie, popisy
grafických objektov...).
Cieľ predmetu: Študent zvládne postupy riešenia odborných úloh a spôsoby ich prezentovania v
odbornom texte. Študent bude schopný definovať cieľ, zostaviť metodiku riešenia a
vyhodnocovania experimentu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 441M402 Metodika experimentu
Gestor: doc. RNDr. Hlaváčová Zuzana CSc.
Katedra: Katedra fyziky
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Experiment a metodika. Metódy merania fyzikálnych veličín. Fyzikálne metódy
vyhodnotenia experimentu. Matematické metódy vyhodnotenia experimentu, Štatistické metódy
vyhodnotenia experimentu.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o meracích metódach používaných na meranie fyzikálnych
veličín. Po absolvovaní predmetu je študent schopný hodnotiť metódy experimentov a výsledky
experimentov. Je schopný voliť vhodné meracie metódy pri meraní fyzikálnych veličín.
Vyučovacie metódy: prednášky, laboratórne práce, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 521M116 Metodika konštruovania strojov a
Gestor: prof. Ing. Gaduš Ján PhD.
Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: DE,SK
Obsah predmetu: Historický prehľad vývoja metód konštruovania. Metodické zásady
konštruovania. Tvorba technického diela. Intuitívne metódy konštruovania. Systematické metódy
konštruovania. Normalizácia. Hodnotenie variantov riešení. Vzťah konštrukcie a technológie.
Spoľahlivosť konštrukcie vo fáze návrhu. Racionalizácia konštruktérskych prác. Počítačové
podpory konštruovania. Priemyselný dizajn a ergonómia.
Cieľ predmetu: Študent získa prehĺbené poznatky o práci konštruktéra, ako aj praktických
skúseností a vedomostí o tvorivej činnosti. Zdôrazňované sú systematické postupy pre hľadanie
optimálnych riešení a možností racionalizácie konštruktérskych prác.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 322A301 Metodika vypracovania záverečnej práce
Gestor: Ing. Bujko Jozef PhD.
Katedra: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Záverečná práca - neoddeliteľná súčasť vysokoškolského štúdia. Výber
zadávania a základná štruktúra záverečnej práce. Získavanie a spracovanie literárnych údajov.
Knižnično-informačné služby. Metodika záverečnej práce. Získavanie a matematicko-štatistické
spracovanie výsledkov zisťovania, pozorovania a pokusov. Charakteristika jednotlivých kapitol,
jazyková a technická stránka záverečnej práce. Recenzia a obhajoba ZP.
Cieľ predmetu: Skvalitnenie vypracovania jednotlivých kapitol záverečnej bakalárskej a DP na
inžinierskom štúdiu po technickej, jazykovej stránke a citovania bibliografických odkazov.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E504 Metódy a modely hodnotenia efektívnosti
Gestor: doc. Ing. Fandel Peter CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je úvodom do kvantitatívnej teórie efektívnosti a produktivity. V prvej
časti predmetu je rekapitulácia ekonomickej teórie, ktorá je východiskom merania efektívnosti a
produktivity. Ďalšia časť sa venuje dvom najpoužívanejším technikám merania efektívnosti a
produktivity - analýze obalov dát (DEA) a analýze stochastických hraničných funkcií (SFA). V
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rámci oboch techník pozornosť je venovaná nasledovným mieram: technická efektívnosť,
efektívnosť z rozsahu, kongestívna efektívnosť, ekonomická a alokačná efektívnosť, zmena
technickej efektívnosti, technologická zmena a Malmquistov TFP index. Predmet poskytuje
prehľad radiálnych, aditívnych FDH, SBM a AR DEA modelov.
Cieľ predmetu: Cieľom je uviesť študentov do problematiky kvantitatívnych metód hodnotenia
výkonnosti s osobitným zreteľom na metódy hodnotenia efektívnosti a produktivity a to tak
organizácií vo výrobnom sektore, ako aj vo verejnom sektore. Cieľom predmetu je taktiež naučiť
študentov spracovávať bázy údajov, predovšetkým v tabuľkových programoch, a používať
špeciálny softvér pre výpočty mier efektívnosti a produktivity.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P304 Metódy a techniky génových manipulácií
Gestor: prof.RNDr. Gálová Zdenka CSc.
Katedra: Katedra biochémie a biotechnológie
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vlastnosti a typy DNA vektorov. Enzýmy využívané v DNA rekombinantných
technikách. Príprava rekombinovaných DNA molekúl. Techniky prenosu rekombinovaných DNA
molekúl do mikrobiálných, rastlinných a živočíšnych buniek. Metódy analýzy rekombinovaných
DNA. Metódy v recipientovej bunke. Sekvenovanie DNA. Tvorba genómových knižníc. Praktické
využitie rekombinovaných DNA.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je priblížiť študentom základné experimentálne technológie
tvorby rekombinovanej DNA, klonovacie vektory, cDNA, genomické klonovanie a analýzu
klonovanej DNA.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 726A502 Metódy hodnotenia stavu výživy
Gestor: MUDr. Chlebo Peter PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Nutričné hodnotenie - súčasť hodnotenia individuálneho stavu. Metódy
hodnotenia nutričného stavu - retrospektívne (24-hodinový nutričný protokol) a prospektívne
(potravinový alebo nutričný záznam, zápis stravy). Potravinové tabuľky a softwary (programy) na
analýzu príjmu potravy. Energetický výdaj - stanovenie bazálneho metabolizmu - BM, prediktívne
rovnice na výpočet BM, Harris-Benedictove rovnice, BM na základe povrchu tela, pulzovej
hodnoty. Priama a nepriama kalorimetria. Bilancia vody - hodnotenie 24-hodinovej bilancie,
stanovenie vody vyprodukovanej oxidáciou živín, meranie tekutých kompartmentov a meranie
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telesných kompartmentov pomocou bioimpedancie. Antropometrické merania. Biochemické
analýzy. Osteodenzitometria.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s metódami hodnotenia nutričného stavu jedincov a
populácií a s ich praktickým uplatňovaním v hodnotení stavu výživy ľudí.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P203 Metódy mikrobiologického skúšania potravín
Gestor: Ing. Maková Jana PhD.
Katedra: Katedra mikrobiológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Úlohy mikrobiologických laboratórií v rámci úradnej kontroly potravín.
Akreditácia mikrobiologických laboratórií. Odber a spracovanie vzoriek na mikrobiologické
vyšetrenie. Metódy detekcie mikroorganizmov v potravinách. Využitie konfirmačných testov pri
dôkaze prítomnosti vybraných mikroorganizmov. Protokol o vykonaní mikrobiologického rozboru
a oznamovanie výsledkov.
Cieľ predmetu: Študenti získajú poznatky o legislatíve, požiadavkách na akreditáciu
mikrobiologického laboratória, odbere a spracovaní vzoriek potravín na mikrobiologické
vyšetrenie. Prakticky si osvoja základné laboratórne techniky ohľadne sterility v laboratóriu,
príprave živných médií, kultivácií mikroorganizmov, mikrobiologických metódach a
diagnostických znakoch mikroorganizmov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E402 Metódy prognózovania
Gestor: doc. Ing. Obtulovič Peter CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je orientovaný na analýzu a prognózovanie vývoja mikro a
makroekonomických ukazovateľov s akcentom na využívanie exaktných kvantitatívnych metód.
Teoretickú náplň predmetu tvoria klasické dekompozičné prístupy analýzy časových radov a
adaptívne prístupy na báze metódy kĺzavých priemerov, exponenciálneho vyhladzovania časových
radov a Box-Jenkinsovej metodológie. Výučba predmetu je podporená viacerými profesionálnymi
softvérmi (STATGRAPHICS, STATA, SAS)
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom penzum vedomostí z oblasti aktuálnych
prístupov analýzy a prognózovania dlhodobých a obzvlášť krátkodobých časových radov s
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akcentom na ich využitie pri prognózovaní mikro- a makroekonomických indikátorov. Akcent je
kladený na adaptívne prístupy analýzy a prognózy časových radov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M406 Metrológia v riadení kvality
Gestor: prof. Ing. Kročko Vladimír CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam merania, meracia technika, elektronické vyhodnocovacie obvody,
optoelektronické senzory, meranie teploty a tepla, meranie polohy a vzdialeností, snímače sily a
momentu, meranie tlaku a výšky hladiny, meranie prietoku a množstva tekutín, meranie vlastností
kvapalín a plynov, snímanie otáčok, priemyslové meracie systémy.
Cieľ predmetu: Objasniť základy meracej techniky týkajúcej sa snímačov základných technických
a fyzikálnych veličín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P202 Mikrobiológia
Gestor: doc. Ing. Javoreková Soňa PhD.
Katedra: Katedra mikrobiológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základná morfologická, fyziologická a biochemická charakteristika vírusov,
baktérií, mikroskopických húb, rias a prvokov. Výživa, rast a rozmnožovanie mikroorganizmov.
Vzájomné vzťahy medzi mikroorganizmami a prostredím. Význam mikroorganizmov v
biogeochemických cykloch. Využitie mikroorganizmov v biotechnológiách. Ekologický a
hygienický význam mikroorganizmov v prostredí.
Cieľ predmetu: Študenti získajú poznatky o cytologickej, morfologickej, fyziologickej a
metabolickej aktivite mikroorganizmov v prostredí. Naučia sa zaraďovať mikroorganizmy do
systému živých organizmov. Prakticky si osvoja základné mikrobiologické techniky, prácu s
optickým mikroskopom, meranie a počítanie buniek mikroorganizmov a ich dôležitých
metabolických produktov v potravinárstve a pri hodnotení ich významu v prostredí.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 421P305 Mikrobiológia potravín
Gestor: doc. Ing. Tančinová Dana PhD.
Katedra: Katedra mikrobiológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Baktérie a mikroskopické huby spôsobujúce kazenie potravín. Mikrobiológia
produktov a potravín rastlinného pôvodu (obilia, múky, chleba, cukru, škrobu, zeleniny, piva, vína),
živočíšneho pôvodu (mlieka, mäsa, vajec, tukov), vody, vzduchu a obalov. Mikrobiológia
konzervovania. Mikroorganizmy v potravinách schopné vyvolať ochorenia.
Cieľ predmetu: Študenti získajú poznatky o baktériách, kvasinkách a vláknitých mikroskopických
hubách a ich význame v potravinárstve. Zvládnu základné techniky využívané v mikrobiológii
potravín. Nadobudnú poznatky o mikrobiológii potravín rastlinného pôvodu i živočíšneho pôvodu.
Získajú poznatky o faktoroch ovplyvňujúcich mikrobiálnu kontamináciu potravín ako i spôsoboch
zamedzujúcich rozmnožovaniu mikroorganizmov v týchto komoditách.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P406 Mikrobiológia a parazitológia
Gestor: doc. Ing. Kačániová Miroslava PhD.
Katedra: Katedra mikrobiológie
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Virologická diagnostika, prevencia, profylaxia vírusových nákaz, rozdelenie
vírusov . Parazity, oblé červy. Využite PCR v identifikácii baktérií. Mikroskopický obraz,
kultivácia, patogenéza, laboratórne vyšetrenie a terapia jednotlivých skupín baktérií.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o virologickej diagnostike, profylaxii vírusových
nákaz, o taxonomickom rozdelení vírusov, o rozdelení a charakteristike parazitov. Naučí sa
prakticky využívať metódu PCR v identifikácii baktérií. Je schopný vyhodnotiť mikroskopický
obraz, kultiváciu, patogenézu, laboratórne vyšetrenie a terapiu jednotlivých skupín baktérií.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P501 Mikrobiológia mlieka a mliečnych výrobkov
Gestor: doc. Ing. Čanigová Margita CSc.
Katedra: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu:
Charakteristika (makroskopická, mikroskopická, biochemická)
mikroorganizmov vyskytujúcich sa v mlieku a v mliečnych výrobkoch. Mikrobiologická akosť
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mlieka a mliečnych výrobkov, možnosti ich mikrobiologického znehodnotenia. Štúdium
technologických, hygienických a ďalších faktorov ovplyvňujúcich mikrobiologickú kvalitu
mliečnych výrobkov.
Cieľ predmetu: Študent získa teoretické a praktické poznatky o skupinách mikroorganizmov
ušľachtilých, znehodnocujúcich mlieko a mliečne výrobky, o patogénnych a podmienečne
patogénnych. Pochopí spôsoby ich eliminácie a odstraňovania. Je schopný stanoviť a vyhodnotiť
jednotlivé mikrobiologické stanovenia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E105 Mikroekonómia I
Gestor: doc. Ing. Zentková Iveta CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Nástroje ekonomickej analýzy pre hľadanie rovnováhy - dopyt, ponuka; zmeny
trhovej rovnováhy v dôsledku štátnych regulačných zásahov; rozhodovanie spotrebiteľa o
optimálnom spotrebnom koši; vplyv zmeny cien a príjmu spotrebiteľa na dopyt; firma a
technológie; produkcia a náklady v krátkom a dlhom období; rozhodovanie firmy v podmienkach
dokonalej konkurencie, monopolnej konkurencie, oligopolu a monopolu.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o princípoch ekonomického myslenia prostredníctvom
teórií, ktoré popisujú správanie sa subjektov na trhoch tovarov a služieb. Študent bude schopný
nielen orientovať sa v ekonomických kategóriách, ktoré objasňujú rozhodovanie spotrebiteľov a
výrobcov, ale ich aj aplikovať prostredníctvom individuálnych domácich prác a prípadových štúdií.
Svoje zručnosti preukáže pri prezentácii riešenia problému.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E004 Mikroekonómia II.
Gestor: doc. Ing. Zentková Iveta CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Metódy a nástroje ekonomickej analýzy. Teória racionálnej voľby spotrebiteľa,
medzičasový model spotrebiteľského výberu. Individuálny dopyt, Marshallove funkcie dopytu.
Hicksov a Slutského určenie substitučného a príjmového efektu. Indexy a meranie životných
nákladov. Rozhodovanie spotrebiteľa v podmienkach rizika, poistenie proti stratám. Zlyhania trhu,
príčiny a nástroje mikroekonomickej politiky štátu, Obchodné a blahobytné efekty nástrojov
štátneho vplyvu na trh. Všeobecná rovnováha. Trh výrobných faktorov.
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Cieľ predmetu: Prehĺbenie poznatkov z predmetu Mikroekonómia I. v oblasti racionálnej voľby
spotrebiteľa prostredníctvom analýzy jeho voľby prostredníctvom medzičasového modelu.
Osvojenie si metód vhodných ku kvantifikácii efektov zavedenia vybraných nástrojov štátnej
regulácie trhu na jednotlivé trhové subjekty.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E411P Mikroekonomická analýza
Gestor: doc. Ing. Bartová Ľubica CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vysvetľuje pojmový aparát mikroekonómie s využitím exaktného analytického
aparátu grafickej a matematickej analýzy
modelov. Zaoberá sa ekonomickou analýzou
racionálneho správania sa a rozhodovania sa individuálnych ekonomických subjektov spotrebiteľov a firiem a analýzou interakcie medzi nimi v podmienkach trhovej ekonomiky.
Analyzuje formy trhových štruktúr, princípy ich ekonomickej regulácie. Venuje sa vybraným
problémom hospodárskej politiky, ekonómie blahobytu a spoločenského optima.
Cieľ predmetu: Upevniť chápanie mikroekonómie na základe analýzy modelov všeobecnej
ekonomickej teórie. V kontexte problémov spojených s teóriou spotrebiteľa a firmy detailizovať
techniky optimalizácie, rovnováhy a konkurencie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 482M402 Mikrokontrolery v riadiacej technike
Gestor: prof. Ing. Hrubý Dušan PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Algoritmizácia úloh v riadiacej technike. Mikrokontrolery, ich architektúra a
použitie. Základné programovacie techniky. Štrukturované a objektové programovanie. Systémové
programovanie. Programovací jazyk C-Keil pre mikrokontrolery. Vývojový systém a simulácia
meracích a riadiacich zariadení na báze jednočipových mikropočítačov. Priemyselné aplikácie
mikrokontrolerov v riadiacej technike.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o moderných trendov v stavbe riadiacich systémov
pomocou mikrokontrolerov. Súčasťou výučby je programovanie v jazyku C a C-Keil pre
mikrokontrolery. Je schopný urobiť návrh mikroprocesorovej zostavy s ohľadom na vytvorenie
meracích a riadiacich systémov s komunikáciou s nadriadeným počítačom a realizovať algoritmy
na úrovni sekvenčných automatov.

191

Vyučovacie metódy: cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z322 Množiteľské technológie v zeleninárstve a v kvetinárstve
Gestor: doc. Ing. Kóňa Ján PhD.
Katedra: Katedra zeleninárstva
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: BG,SK

Obsah predmetu: História a význam množenia a šľachtenia v záhradníckej výrobe. Agrotechnické
podmienky pre výrobu a množenie záhradníckych plodín. Záhradnícke stavby určené na výrobu
osív a sadeníc zelenín a kvetín. Generatívne spôsoby rozmnožovania jednotlivých druhov,
technologické postupy. Spôsoby sejby, výroba priesad. Vegetatívne spôsoby rozmnožovania
zelenín a kvetín. Rozmnožovanie odrezkami, potápaním, delením trsov, cibuľami, oddelkami,
stonkovými hľuzami,
koreňovými hľuzami, podzemkami, štepenín, meristematické
rozmnožovanie. Požiadavky na osivá a sadenice. Spôsoby úpravy osív, morenie, inkrustácia,
kalibrácia, obaľovanie semien, stratifikácia. Základy šľachtenia záhradníckych plodín, nové metódy
a smery šľachtenia. Technologické postupy pri dopestovávaní jednotlivých záhradníckych druhov
rastlín. Organizácia semenárskej výroby v Slovenskej republike a legislatívne úpravy v tejto
oblasti, medzinárodné predpisy a príslušné smernice EÚ. Prihlasovanie a uznávanie množiteľských
porastov, spôsoby hodnotenia. Spôsob a podmienky obchodovania s osivami a sadenicami v
Slovenskej republike. Základné podmienky pre dovoz a vývoz osív a sadeníc.
Cieľ predmetu: Získať základné znalosti množenia záhradníckych plodín. Oboznámiť sa s novými
technológiami pri výrobe osív zelenín a kvetov a zároveň pripraviť absolventov na prácu v
legislatívno-právnej oblasti pri výrobe a predaji osív.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 213Z401 Modelovanie a vizualizácia
Gestor: Doc. Ing. Moravčík Ľuboš PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: DE,EN,SK
Obsah predmetu: Základné pojmy 3- rozmernej grafiky. Digitálny 3D- priestor a orientácia
objektov v ortogonálnom a sférickom súradnom systéme. Globálny a lokálny súradnícový systém.
3-dimenzionálne entity a prvky grafického vektorového editoru AutoCAD. Použitie príkazov pre
tvorbu priestorového modelu objektu (hranol, guľa, valec, kužeľ, ihlan, anuloid a i.) Booleovské
operácie s priestorovými telesami. Úvod do vizualizácie 3-modelu. Použitie a užívateľské
prispôsobenie databázy bitmanovej knižnice materiálov. Textúry materiálov a ich aplikovanie na
model objektu. Osvetlenie objektu a osvetľovacie scény. Rendering a ray- tracing objektu. Použitie
súborov s vizualizovanými objektmi.
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Cieľ predmetu: Nadobudnúť vedomosti a zručnosť v oblasti počítačového modelovania. Štúdium
predmetu vedie ku nevyhnutným poznatkom pre tvorbu počítačových modelov a mapovanie
povrchov objektov. Predmet poskytuje aj informácie prezentačných možnostiach CAD-modelov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E505 Modelovanie rizika
Gestor: doc. Ing. Repiský Jozef CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je orientovaný na aplikáciu kvantitatívnych metód a postupov v oblasti
operatívneho a strategického rozhodovania . Akcent je v predmete kladený na zohľadňovanie
neistoty v procese rozhodovania. Ťažiskom predmetu je moderná teória portfólia, kvantifikácia
efektívnosti a rizika investičných zámerov s využitím simulačných postupov. Výučba predmetu je
podporená využitím Excelu a @Risk pre Excel
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je rozšíriť znalosti študentov v oblasti operatívneho a najmä
strategického rozhodovania so zohľadnením podmienok neistoty, rizika
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 443A407 Modely bilancie pôdnej organickej hmoty
Gestor: doc. Ing. Tobiašová Erika PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Rozdelenie modelov bilancie a lokalizácia pokusov vo svete a súčasná situácia
na Slovensku. Faktory a podmienky procesov transformácie pôdnej organickej hmoty ako súčasť
modelov bilancie pôdnej organickej hmoty. Krátkodobé a dlhodobé modely bilancie a ich
uplatnenie v našich podmienkach. Využitie existujúcich modelov v predpovedi globálnych zmien
klímy a ich vplyv na procesy transformácie pôdnej organickej hmoty. Súčasné a alternatívne zdroje
organickej hmoty na orných pôdach. Špecifiká jednotlivých ekosystémov.
Cieľ predmetu: Cieľom disciplíny je umožniť študentovi zorientovať sa v známych modeloch
bilancie pôdnej organickej hmoty pôdy, ktoré je možné aplikovať v praxi aj v našich podmienkach.
Sumarizáciou získaných poznatkov by mal byť študent schopný lepšie posúdiť príčiny strát pôdnej
organickej hmoty.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 523M205 Moderné komunikačné prostriedky
Gestor: Ing. Pap Miroslav PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Úlohou predmetu je oboznámiť s problematikou moderných
rádiokomunikačných systémov, komunikačných protokolov a rádiového prenosu digitálneho
signálu vo viaccestnom kanále.
Cieľ predmetu: Získanie najnovších poznatkov z oblasti mobilných a personálnych
rádiokomunikačných systémov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P306 Molekulárna biológia
Gestor: prof.RNDr. Gálová Zdenka CSc.
Katedra: Katedra biochémie a biotechnológie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Molekulárna štruktúra chromozómov. Chemické zloženie a biologická úloha
nukleových kyselín. Mimojadrová dedičnosť - chloroplastová a mitochondriálna dedičnosť.
Molekulárne mechanizmy a enzymológia replikácie DNA. Mechanizmus a enzýmy transkripcie.
Charakteristika translácie, genetický kód, kontrola génovej expresie pri prokaryotických a
eukaryotických bunkách. Molekulárny mechanizmus mutácií a reparácia DNA. Základné princípy
génového klonovania.
Cieľ predmetu: Cieľom molekulárnej biológie je predstaviť študentom základnú koncepciu a
experimentálnu metodológiu molekulárnej bunkovej biológie, biochemické bunkové aktivity
replikácie, transkripcie, translácie a molekulárnej technológie potrebnej k tvorbe rekombinovanej
DNA.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 640P409 Molekulová fyziológia
Gestor: doc. Ing. Lukáč Norbert PhD.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Molekulárna podstata jednotlivých funkčných systémov organizmu.
Molekulárna podstata trávenia a vstrebávania; enzýmy, ich aktivácia a inhibícia. Molekulárna
podstata rozmnožovania, oplodnenie, príprava buniek na oplodnenie. Molekulárna podstata vedenia
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vzruchu, akčný a pokojový potenciál, prenos vzruchu na synapsiách a mediátory. Účinky
hormónov, regulácia jednotlivých funkčných systémov. Molekulárna fyziológia transportu
organických látok cez cytoplazmovú membránu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s molekulárnou podstatou funkčných
systémov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A502 Molekulová genetika a imunogenetika
Gestor: Ing. Miluchová Martina PhD.
Katedra: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Molekulárna biológia génu. Syntéza DNA a RNA v bunkových štruktúrach.
Izolácia génov. Experimentálne mikromanipulácie. Geneticko-plemenárske aspekty využívania
klonových a transgénnych zvierat. Genetická podstata imunitných reakcií živočíchov. Protilátky a
imunodeficienciá. Metódy imunogenetickej analýzy. Využitie poznatkov imunogenetiky v procese
tvorby aktívneho zdravia zvierat.
Cieľ predmetu: Študent zvládne praktickú aplikáciu molekulárno-genetických metód. Je schopný
samostatne analyzovať genetické založenie zvierat.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, individuálna práca,
práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A409 Monitoring životného prostredia
Gestor: doc. Ing. Ondrišík Peter CSc.
Katedra: Katedra environmentalistiky a zoológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam sledovania a hodnotenia stavu a kvality jednotlivých zložiek životného
prostredia z hľadiska ochrany životného prostredia vo svete a v Slovenskej republike. Čiastkový
monitorovací systém ovzdušia, vody, pôdy, odpadových látok, geologických faktorov, flóry, fauny,
cudzorodých látok v požívatinách a krmivách. Monitoring záťaže obyvateľstva faktormi životného
prostredia. Legislatíva monitoringu životného prostredia.
Cieľ predmetu: Cieľom monitoringu životného prostredia je poskytnúť informácie o stave
životného prostredia vo svete a v Slovenskej republike v kontexte rizikovosti vplyvu cudzorodých
látok, sledovať určitý jav alebo parameter v presne definovaných časových a priestorových
podmienkach životného prostredia. Informácie slúžia k objektívnemu poznaniu charakteristík
životného prostredia a hodnoteniu ich zmien v sledovanej priestorovej oblasti.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 640A103 Morfológia stavovcov
Gestor: prof. Ing. Hluchý Svätoslav PhD.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Ultraštruktúra živočíšnej bunky. Všeobecná histológia. Embryonálny vývoj
kopijovca, vtákov a cicavcov. Základné anatomické názvoslovie. Lokalizácia, makroskopická a
mikroskopická stavba jednotlivých orgánov sústav (kostrová, svalová, tráviaca, pohlavná, močová,
dýchacia, srdcovocievna a lymfatická, nervová, endokrinná a kožná) tela hospodárskych zvierat
(HD, ovca, ošípaná, kôň, pes), vtákov a človeka.
Cieľ predmetu: Cieľ predmetu je naučiť študentov stavbu tela vyšších stavovcov z hľadiska
anatomického, histologického, ultraštrukturálneho, vývojového a funkčného.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M107 Motorové vozidlá 1
Gestor: Ing. Jablonický Juraj
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné veličiny a charakteristické údaje spaľovacieho motora. Sústavy
spaľovacieho motora - palivová, mazacia, chladiaca, elektrická. Technické podmienky sústav
spaľovacieho motora a ich vplyv na úžitkové vlastnosti. Skúšanie spaľovacích motorov.
Charakteristiky spaľovacích motorov, ich konštrukcia, význam využitia. Spaľovacie motory na
netradičné palivá - kvapalné a plynné. Racionalizácia spotreby palív v spaľovacích motoroch.
Cieľ predmetu: Študenti získajú nové vedomosti o konštrukciách súčasných spaľovacích motorov,
uhľovodíkových a alternatívnych palivách. Oboznámia sa so spôsobom tvorby zmesi v spaľovacích
motoroch, základnými výpočtami, ktoré súvisia s problematikou spaľovacích motorov a v
laboratórnych priestoroch získajú študenti prehľad o skúšaní spaľovacích motorov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 525M108 Motorové vozidlá 2
Gestor: Ing. Jablonický Juraj
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Hnacie systémy vozidiel - mechanické, tekutinové a elektrické. Trecie spojky.
Prevodovky stupňovité a bezstupňovité - mechanické a tekutinové. Radenie prevodov pod
zaťažením. Násobiče krútiaceho momentu, rozvodovka, spojovacie hriadele, diferenciály, koncové
prevody, vývodové hriadele. Pojazdové systémy vozidiel. Riadiace systémy. Brzdové systémy.
Závesné a nosné systémy. Elektrické systémy vozidiel. Ergonomické požiadavky na vozidlá.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o funkcii a konštrukcii základných častí ústrojenstva
na prenos výkonu v mobilnej technike a o príslušenstve nevyhnutnom z funkčného a legislatívneho
hľadiska pre zabezpečenie prevádzky v daných podmienkach.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M118 Motorové vozidlá 3
Gestor: doc. Ing. Janoško Ivan CSc.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Jazdné vlastnosti vozidiel a hospodárnosť ich prevádzky. Vplyv pneumatík,
vzdušného odporu, stúpania, zrýchlenia, brzdenia, technického stavu a voľby prevádzkového
režimu vozidla na spotrebu paliva. Vplyv charakteristiky motorov a prevodov na vlastnosti
vozidiel. Charakteristiky dynamické, výkonové, hospodárnosti, stúpavosti, investičnej a
prevádzkovej nákladovosti, prejazdnosti i manévrovateľnosti. Prevádzkové podmienky a voľba
parametrov vozidla.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o jazdných vlastnostiach vozidiel, dynamických a
výkonových charakteristikách, vplyvoch na spotrebu paliva, prevádzkových parametroch ako aj
voľbe parametrov vozidiel.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M002 Motory na alternatívne palivá
Gestor: Ing. Jablonický Juraj
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Jednotlivé druhy alternatívnych palív, ich charakteristika a vlastnosti. Bionafta,
metanol, etanol, propan-butan, LPG, CNG, bioplyn. Možnosti využitia bionafty v súčasných
vznetových motoroch. Prevádzkové a ekologické vlastnosti vznetových motorov s bionaftou.
Možnosti využitia metanolu a etanolu v súčasných zážihových motoroch. Prevádzkové a
ekologické vlastnosti zážihových motorov s metanolom a etanolom. Možnosti využitia propanbutanu, LPG, CNG a bioplynu v súčasných spaľovacích motoroch. Prevádzkové a ekologické
vlastnosti motorov s propan-butanom, LPG, CNG a bioplynom.
Cieľ predmetu: Cieľom tohto predmetu je oboznámiť študentov s možnosťami využitia
alternatívnych palív v spaľovacích motoroch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 482Z401 Multimediálne prezentácie
Gestor: Doc. Ing. Moravčík Ľuboš PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: DE,EN,SK
Obsah predmetu: Základné prvky a druhy multimédií, počnúc fotografiou, filmom, videom až po
počítačové simulácie. Problematika využívania softvéru používaného pri tvorbe textových
materiálov a obrazovej dokumentácie prostredníctvom počítačov. Súčasťou výučby sú prezentačné
počítačové programy. Poskytne frekventantom prehľad o tvorbe rôznych druhov záznamov obrazu
a zvuku, ich dokumentáciu, ukladanie a následné využívanie. Praktickou náplňou vytvorenie
prezentácie v programe (Microsoft-PowerPOINT) na zadanú tému, ktorá obsahuje všetky
multimediálne prvky vrátane videosekvencií.
Cieľ predmetu: Študent absorbuje základné poznatky z multimédií. Získa teoretické vedomosti o
textových, hypertextových prvkoch, grafických formátoch, počítačových zvukových súboroch a
videosekvenciách.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P405 Mykológia
Gestor: doc. Ing. Tančinová Dana PhD.
Katedra: Katedra mikrobiológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Cytologická a morfologická charakteristika mikroskopických húb. Výživa,
rast a rozmnožovanie. Základy
systematiky
mikroskopických húb. Ekologický a
národohospodársky význam mikroskopických húb.
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Cieľ predmetu: Študenti získajú teoretické a praktické poznatky o makroskopických,
mikroskopických a ďalších znakoch charakterizujúcich jednotlivé druhy, resp. rody
mikroskopických húb. Zvládnu systematické členenie mikroskopických húb a im podobných
organizmov. Zvládnu základné techniky využívané pri izolácii a identifikácii mikroskopických húb.
Získajú poznatky o význame a využití mikroskopických húb v rôznych odvetviach.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, laboratórne práce, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 344E204 Nákladové účtovníctvo
Gestor: Ing. Škorecová Emília CSc.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsah predmetu je orientovaný najmä na základné úlohy a postavenie
nákladového účtovníctva vo vzťahu k finančnému účtovníctvu, k manažérskemu účtovníctvu i k
vnútropodnikovému riadeniu, na organizáciu a spôsob zobrazenia informácií v nákladovom
účtovníctve tak, aby na základe nich bolo možné riadiť výšku nákladov na výkony (účtovníctvo
výkonov) i výšku nákladov jednotlivých stredísk (účtovníctvo stredísk), na vybrané otázky
oceňovania produkcie s väzbou na výsledok hospodárenia stredísk i podniku, na účtovné
informácie pre zostavovanie výsledných kalkulácií (klasických i netradičných) a ich využitie v
riadení, na náklady environmentálneho a sociálneho charakteru a na náklady na zabezpečenie
kvality.
Cieľ predmetu: Študent pochopí nutnosť zavedenia nákladového účtovníctva ako nástroja
vnútropodnikového riadenia nákladov. Bude schopný navrhnúť obsah a formu účtovania nákladov
podľa stredísk, výkonov a procesov. Spozná manažérske dimenzie nákladov a bude spôsobilý
posúdiť úroveň ich sledovania vo vybranom podniku.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 341E401 Nákup a predaj
Gestor: doc. Ing. Kretter Anton, PhD.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Štúdium predmetu poskytuje informácie o strategických a operatívnych
aspektoch nákupu v podnikateľskom subjekte, o marketingových aktivitách súvisiacich s nákupom
a o rizikách zaobstarávania vstupov pre podnik. V ďalšej časti sa predmet orientuje na predaj
produktov, na plánovanie predaja, na koncepciu a riadenie celého systému predaja v podniku, na
analyzovanie zákazníkov a na predajné správanie dodávateľov.
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Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s aktivitami súvisiacimi so
zaobstaraním vstupov potrebných pre podnikateľskú činnosť a s problematikou, ktorá sa týka
zabezpečenia predaja vyrobených produktov podnikateľských subjektov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A417 Náuka o burinách
Gestor: Ing. Týr Štefan PhD.
Katedra: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SB,SK
Obsah predmetu: Hospodársky význam burín. Škodlivosť burín. Aktuálna zaburinenosť - metódy
zisťovania. Charakteristika biologických skupín burín a významných druhov. Buriny v
šľachtiteľskej a semenárskej praxi, komplex opatrení na poznávanie burín. Preventívne, nepriame a
priame spôsoby regulácie zaburinenosti. Regulácia zaburinenosti mechanickými a chemickými
spôsobmi, s ohľadom na životné prostredie; ekonomické a ekologické aspekty regulácie
zaburinenosti. Hodnotenie účinku herbicídov na buriny a kultúrne rastliny. Terénne cvičenia a
exkurzie sa realizujú na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany a SBER Dolná Malanta.
Cieľ predmetu: Získanie teoretických a praktických poznatkov z hodnotenia aktuálnej
zaburinenosti, návrhu riešenia regulácie zaburinenosti pôdy a porastov. Syntetické riešenie
problému burín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, terénne cvičenia, písomné
práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A473 Náuka o krmivách
Gestor: Ing. Gálik Branislav PhD.
Katedra: Katedra výživy zvierat
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Živinové zloženie krmív. Činitele ovplyvňujúce stráviteľnosť a kŕmnu hodnotu
krmív. Triedenie krmív. Špecifické vlastnosti zelených čerstvých krmív, siláži, silážovaných drti,
okopanín, sena, slamy, zrnín, zvyškov po priemyselnom spracovaní, živočíšnych krmív a krmív
syntetického pôvodu. Voda vo výžive zvierat. Netradičné krmivá, doplnky biofaktorov a iné
aditíva. Krmivá ako zdroj minerálnych látok a špecificky účinných živín. Doplnky biofaktorov.
Antinutričné látky a toxické látky v krmivách. Makroskopické a mikroskopické poznávanie krmív.
Cieľ predmetu: Získanie vedomosti o vlastnostiach krmív a ich výživnej hodnote a v praktických
podmienkach určovať vhodné vegetačné štádium ich zberu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M141 Náuka o materiáloch
Gestor: prof. Ing. Balla Jozef CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Klasifikácia materiálov a základy ich stavby, kryštalická stavba tuhých látok,
difúzia v kovoch a zliatinách, kovové sústavy a druhy fáz, fázové premeny v kovových sústavách v
tuhom stave, technológie tepelného spracovania kovov. Zliatiny železa s uhlíkom, ocele a liatiny a
ich označovanie podľa STN a EU noriem. Fázové premeny a technológie tepelného spracovania
ocelí. Neželezné kovové materiály, polyméry, keramika, kompozity, spekané materiály.
Deformačné a lomové správanie materiálov. Korózia a degradácia materiálov. Hodnotenie
štruktúry a vlastností kovov a zliatin
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o vnútornej stavbe technických materiálov (kovy,
keramika, polyméry) vo väzbe na ich mechanické a fyzikálne vlastnosti. Pochopí mechanizmy
zmien v ich štruktúre pri pôsobení vonkajšieho zaťaženia a tepelného spracovania. Je schopný
merať a hodnotiť mechanické vlastnosti kovových materiálov a orientovať sa v ich praktickom
využití.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 726A302 Náuka o potravinách
Gestor: Ing. Kopčeková Jana PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Poznatky o vedeckom skúmaní potravín a systematický súhrn vedomostí o
potravinách. Produkty rastlinnej a živočíšnej výroby uplatňované po priemyselnej, prevažne
kuchynskej úprave vo výžive ľudí. Kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti potravín rastlinného a
živočíšneho pôvodu a nápojov, potravín z ďalších zdrojov (riasy, mikroorganizmy). Kategórie tzv.
"nových potravín" (biopotraviny, funkčné potraviny), prídavné a pomocné látky v potravinách a
formy obohacovania potravín. Zloženie jednotlivých druhov potravín a ich technologické vlastnosti
ako dôležitý predpoklad k vhodnému zostavovaniu jedálnych lístkov pre stravu racionálnu i
liečebnú.
Cieľ predmetu: Študent získa súčasné vedecké poznatky o kvalitatívnych a kvantitatívnych
vlastnostiach potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, nápojov, špecifických potravín (riasy,
mikroorganizmy) a kategórii tzv. "nových potravín" (biopotraviny, funkčné potraviny.)
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E158 Nemecký jazyk A
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Opakovanie gramatiky daného jazyka s cieľom zdokonalenia komunikatívnych
zručností s orientáciou na ústny prejav.
Cieľ predmetu: Rozvíjanie štyroch základných komunikatívnych zručností.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E159 Nemecký jazyk B
Gestor: PhDr. Jakabovičová Johana PhD.M.A.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Rozvíjanie jazykovej kompetencie zameranej na formu, význam a plynulosť
ústnej a písomnej produkcie.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie gramaticky korektnej a plynulej ústnej a písomnej komunikácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E261 Nemecký jazyk C
Gestor: PaedDr. Moravcová Ľubomíra PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Nadobudnutie poznatkov z oblasti histórie, geografie, systému vzdelávania,
ekonomiky, životného štýlu, kultúrneho a spoločenského života danej krajiny. Prehlbovanie
komunikatívnych zručností s orientáciou na písomný prejav.
Cieľ predmetu: Oboznámenie s reáliami cieľovej krajiny. Prehlbovanie písomné prejavu s
orientáciou na písanie esejí.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 222E262 Nemecký jazyk D
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Medzikultúrna komunikácia, spoznávanie kultúrneho dedičstva a súčasnosti
krajiny cieľového jazyka. Prehlbovanie komunikatívnych zručností s orientáciou na preklad.
Cieľ predmetu: Osvojenie si zásad medzikultúrnej komunikácie. Prehlbovanie písomného
vyjadrovanie, najmä prekladu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 422U408 Normy a oprávnenia pre environmentálny manažment
Gestor: prof.RNDr. Bielek Pavol DrSc.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Prírodné zdroje a krajinné prostredie (základné východiská). Základy
environmentálneho manažmentu. Pôda, jej funkcie a možnosti jej využívania. Voda a jej potenciály
(prírodné, asistované) v krajine. Hospodárske a environmentálne potenciály lesa. Biota v prírode a
hospodárskom rozvoji štátov. Legislatívne východiská a normy.
Cieľ predmetu: Poskytnúť nevyhnutný rozsah poznania o národných a EÚ kritériách pri ochrane a
využívaní prírodných zdrojov a krajiny. Popri vecných súvislostiach získajú poslucháči aj
primeraný rozsah informácií o príslušnej legislatíve ako aj o praktických aktivitách relevantných
environmentálnej praxi.
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 721A402 Nutričná epidemiológia
Gestor: Ing. Habánová Marta PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Úvod do problematiky, základné pojmy v epidemiológii, monitorovanie výskytu
chorôb, charakteristické zvláštnosti sledovaných osôb. Indikátory chorôb, príčiny a riziko vzniku
chorôb, rizikové faktory, výpočet rizika. Epidemiologické štúdie, rozdelenie, riešenie modelových
príkladov. Spotreba potravín, základné vplyvy na spotrebu potravín, nutričné hodnotenie spotreby
potravín, zdravotné odporúčania vyplývajúce z danej spotreby. Epidemiológia závažných chorôb
súvisiacich s výživou. Vybrané rizikové faktory životného štýlu.
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Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o základných princípoch, metódach a štúdiách v
epidemiológii neinfekčných chorôb (najmä civilizačných), o riziku vzniku choroby na podklade
epidemiologických nutričných štúdií.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A413 Nutričná genomika
Gestor: doc. Ing. Trakovická Anna CSc.
Katedra: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Organizácia genómu eukaryotov a molekulárna biológia génu. Účinok živín a
bioaktívnych zložiek poživatín na globálnu expresiu génov. Nutrigenetické interakcie v
ontogenéze. Mutagenéza a genetická podstata karcinogenézy a teratogenézy. Izolácia génov a
experimentálne mikro-manipulácie. Geneticky modifikované organizmy a genetické riziko.
Biomarkéry a ich využitie v diagnostike metabolických porúch a nádorových ochorení. Genetická
podstata imunitných reakcií. Metódy imunogenetickej analýzy.
Cieľ predmetu: Študent zvládne praktickú aplikáciu molekulárno-genetických metód pre
identifikáciu biomarkérov využívaných v diagnostike účinku nutritívneho prostredia na globálnu
expresiu génov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca, práce s podporou
IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P429 Nutrigenomika
Gestor: doc.RNDr. Rafay Ján CSc.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Úvod do nutrigenomiky, interakcie gény - prostredie. Živiny a génová expresia,
molekulárne mechanizmy regulácie dĺžky života a energetickej reštrikcie. Živiny a kontrola
expresie v maternálnej výžive. Genetické a molekulárne regulácie fenotypov. Integrované a
prostreďové interakcie, maternálne efekty. Príklady regulácií, analýza globálnych genetických
interakcií. Infraštruktúra, systémová architektúra v genotypovo-fenotypovom depozitári. Skúmanie
článkov medzi expresiou génov a výživou.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu študovať interakcie génov, prostredia a výživy. Poznať
mechanizmy regulácie dĺžky života a energetickej reštrikcie. Poznať integrované a prostreďové
interakcie a poznať infraštruktúru bioinformatiky nutrigenomických bánk.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E269Z Obchodná komunikácia AJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Osvojenie si
komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi.
Obchodná korešpondencia.
Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s formou obchodných listov a ich štylizáciou. Používanie
obchodnej frazeológie v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E269L Obchodná komunikácia AJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Osvojenie si
komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi.
Obchodná korešpondencia.
Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s formou obchodných listov a ich štylizáciou. Používanie
obchodnej frazeológie v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E270Z Obchodná komunikácia NJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Osvojenie si
komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi.
Obchodná korešpondencia.
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Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s formou obchodných listov a ich štylizáciou. Používanie
obchodnej frazeológie v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E270L Obchodná komunikácia NJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Osvojenie si
komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi.
Obchodná korešpondencia.
Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s formou obchodných listov a ich štylizáciou. Používanie
obchodnej frazeológie v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E176L Obchodná komunikácia RJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Osvojenie si
komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi.
Obchodná korešpondencia.
Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s formou obchodných listov a ich štylizáciou. Používanie
obchodnej frazeológie v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E176Z Obchodná komunikácia RJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
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Obsah predmetu: Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Osvojenie si
komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi.
Obchodná korešpondencia.
Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s formou obchodných listov a ich štylizáciou. Používanie
obchodnej frazeológie v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 341E001 Obchodná prevádzka a merchandising
Gestor: doc.Dr.Ing. Horská Elena
Katedra: Katedra marketingu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet poskytuje poznatky z oblasti systémov obchodných prevádzok,
organizačných sústav obchodu a štruktúry obchodných firiem. Ďalej sa zaoberá organizáciou
procesov a technikami obchodných činností v obchodnej firme, ako aj informačným systémom a
uplatňovaním zásad merchandisingu a event marketingu v praxi obchodnej prevádzky v rôznych
odvetviach agrorezortu (maloobchod potravín, reštauračné služby).
Cieľ predmetu: Poskytnúť informácie súvisiace s prevádzkou a aktivitami obchodných jednotiek a
uplatňovaním merachandisingu v obchodnej praxi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E271Z Obchodná prezentácia AJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Príprava prezentácií v cieľovom jazyku. Prezentačné zručnosti, využívanie
vizuálnych prostriedkov, zásady prezentovania.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si základných zručností a techník súvisiacich s
prípravou a prednesom odbornej prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E271L Obchodná prezentácia AJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
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Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Príprava prezentácií v cieľovom jazyku. Prezentačné zručnosti, využívanie
vizuálnych prostriedkov, zásady prezentovania.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si základných zručností a techník súvisiacich s
prípravou a prednesom odbornej prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E272Z Obchodná prezentácia NJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Príprava prezentácií v cieľovom jazyku. Prezentačné zručnosti, využívanie
vizuálnych prostriedkov, zásady prezentovania.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si základných zručností a techník súvisiacich s
prípravou a prednesom odbornej prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E272L Obchodná prezentácia NJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Príprava prezentácií v cieľovom jazyku. Prezentačné zručnosti, využívanie
vizuálnych prostriedkov, zásady prezentovania.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si základných zručností a techník súvisiacich s
prípravou a prednesom odbornej prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E178L Obchodná prezentácia RJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
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Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Príprava prezentácií v cieľovom jazyku. Prezentačné zručnosti, využívanie
vizuálnych prostriedkov, zásady prezentovania.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si základných zručností a techník súvisiacich s
prípravou a prednesom odbornej prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E178Z Obchodná prezentácia RJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Príprava prezentácií v cieľovom jazyku. Prezentačné zručnosti, využívanie
vizuálnych prostriedkov, zásady prezentovania.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si základných zručností a techník súvisiacich s
prípravou a prednesom odbornej prezentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 341E402 Obchodné operácie
Gestor: prof. Ing. Hambálková Mária CSc.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsahom predmetu je poukázať na jednotlivé formy obchodovania na
medzinárodných trhoch, akými sú komerčné kompeznačné obchody, kooperačné kompenzačné
obchody, ofsetové obchody, finančné zabezpečenie týchto obchodov pomocou kliringu, switche a
swapových operácií. Osobitná pozornosť bude venovaná tendrovým obchodom, jeho jednotlivým
fázam a tendrovým dokumentom, ako aj platobným a dodacím podmienkam uplatňovaných pri
realizácii naznačených obchodných operácií.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základnými problémovými okruhmi,
ktoré musia exportéri a inportéri riešiť pri obchodovaní s hmotnými tovarmi ako aj v ďalších
oblastiach hospodárskej spolupráce so zahraničím. Rovnako predmet sa zaoberá s niektorými
službami súvisiacimi s uskutočňovaním jednotlivých obchodných operácií.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E203 Obchodné podnikanie
Gestor: prof. Ing. Hambálková Mária CSc.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsahom predmetu je poukázať na zvláštnosti obchodného podnikania a
techniky obchodovania s osobitným aspektom na realizáciu obchodných aktivít vo sfére
vnútorného obchodu. Obsahom predmetu je rovnako aj rozvoj aktivít študentov pri vypracovávaní
podnikateľských plánov vo sfére obchodu.
Cieľ predmetu: Cieľ predmetu je zameraný na oboznámenie študentov s podmienkami podnikania
vo sfére obchodu akými sú daňová sústava, legislatíva, cezhraničná spolupráca, vymožiteľnosť
práva, ako aj na kritériá vyjadrujúce kvalitu podnikateľského prostredia vo sfére obchodu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U405 Obchodné právo
Gestor: prof. JUDr. Bandlerová Anna, PhD.
Katedra: Katedra práva
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá právnou úpravou podmienok podnikania fyzických a
právnických osôb v spojitosti so živnostenským zákonom. Postupmi zakladania obchodných
spoločností a družstiev. Obchodnými záväzkovými vzťahmi, ich vznikom, zabezpečením a
zánikom. Jednotlivými obchodnými zmluvami, podstatnými a vedľajšími náležitosťami typových
obchodných zmlúv, podmienkami platnosti inominátnych obchodných zmlúv. Základnou úpravou
priemyselných práv, konkurzu a hospodárskej súťaže.
Cieľ predmetu: Poskytnúť teoretické poznatky právnej úpravy statusu podnikateľských subjektov
a obchodných záväzkových vzťahov a ich praktická aplikácia v konkrétnych obchodných
vzťahoch. Po absolvovaní predmetu študent bude schopný orientovať sa v oblasti obchodných
záväzkových vzťahov a riešiť základné problémy súvisiace s podnikaním.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U412 Obchodné právo EU
Gestor: Ing. Lazíková Jarmila PhD.
Katedra: Katedra práva
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Semester: L

ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Hlavným cieľom predmetu je ponúknuť základné poznatky z oblasti európskeho
úniového práva najmä tým študentom, ktorí počas štúdia neprichádzajú do kontaktu s predmetmi
zameranými na Európsku úniu, pričom hlavný dôraz sa kladie na legislatívu zameranú na
podnikanie v EU vrátane otázok zamestnanosti, sociálnych aspektov, hospodárskej súťaže, ochrany
duševného vlastníctva a obchodnej politiky. Predmet Obchodné právo EU umožňuje študentom
oboznámiť sa s problematikou cezhraničného podnikania v EU s cieľom zvýšiť ich kreativitu pri
ich vlastnom podnikaní alebo na trhu práce v európskom priestore.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu Obchodné právo EU je sprostredkovať študentom právne
aspekty podnikania v EU. Prostredníctvom vybraných problémov európskej legislatívy zameranej
na podnikanie sa študenti oboznámia nielen zo základnými poznatkami európskeho úniového
práva, ale aj so špecifickými a aktuálnymi problémami v oblasti podnikania v európskom priestore.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E204 Obchodné služby
Gestor: doc. Ing. Kretter Anton, PhD.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Vo výučbe je definované teoreticko-metodologické vymedzenie obchodných
služieb, ich funkcie, základná charakteristika a klasifikácia. Predmet sa zaoberá trhom obchodných
služieb a ich stratégiou. Analyzované sú zložky obchodných služieb v agropotravinárstve, v oblasti
cestovného ruchu, v technickom a vecnom zabezpečení prepravných a zasielateľských služieb.
Cieľ predmetu: Vymedziť a charakterizovať obchodné služby, objasniť ich funkciu a pozíciu v
hospodárskom a sociálnom rozvoji, poskytnúť poznatky o trhu obchodných služieb, ich
internacionalizácii, stratégiách a politikách pre obchodné služby, vysvetliť zložky obchodných
služieb vrátane služieb v agropotravinárskom komplexe.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M501 Obchodovanie s technikou
Gestor: doc. Ing. Ďuďák Jozef CSc.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Charakteristika aktuálneho stavu technického vybavenia a foriem využívania
techniky. Legislatívne požiadavky na výrobcov a dovozcov poľnohospodárskej techniky.
Posudzovanie kvality, vlastností a certifikácia výrobkov. Analýza vzťahu technickej úrovne a ceny
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strojov. Štruktúra predaja poľnohospodárskej techniky. Technický, vedecko-technický a životný
cyklus poľnohospodárskej techniky. Tvorba podnikateľských stratégií pri obchodovaní s technikou.
Cieľ predmetu: Študent získa prehľad o základných vzťahoch medzi ponukou a dopytom v oblasti
poľnohospodárskej techniky v podmienkach slovenského poľnohospodárstva. Bude schopný
charakterizovať základné legislatívne požiadavky na uvádzanie techniky do praxe.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U406 Občianske právo
Gestor: prof. JUDr. Bandlerová Anna, PhD.
Katedra: Katedra práva
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné zásady súkromného práva. Právna úprava občianskoprávnych
vzťahov a ich ochrana. Vymedzenie pojmu vlastníckeho práva, charakteristika spoluvlastníctva a
práv k cudzím veciam. Dedičské právo. Prevencia škôd, zodpovednosť za škodu a skutkové
podstaty bezdôvodného obohatenia. Všeobecné otázky záväzkového práva. (vznik, zmena a zánik
záväzkov). Záväzkovoprávne vzťahy z typických právnych úkonov (typové zmluvy). Právna
úprava vybraných ustanovení občianskeho súdneho konania.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné vedomosti z oblasti
majetkových vzťahov fyzických a právnických osôb, majetkových vzťahov medzi týmito osobami
a štátom. Po absolvovaní tohto predmetu študent by mal získať schopnosť orientovať sa v oblasti
občianskoprávnych vzťahov a riešiť základné problémy súvisiace s uzatváraním zmlúv.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U502 Občianske právo II.
Gestor: prof. JUDr. Bandlerová Anna, PhD.
Katedra: Katedra práva
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Občianske právo 2 zahŕňa vybrané právne inštitúty rodinného práva
(manželstvo, určenie a zapretie rodičovstva, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacie povinnosti,
osvojenie, pestúnska starostlivosť), autorského práva (dielo, osobnostné a majetkové práva autora,
zákonné a zmluvné licencie), priemyselných práv (základná systematika, základné pojmy),
občianskeho procesného práva (procesné podmienky, činnosť súdu pred začatím konania, konanie
na súde prvého stupňa, druhy rozhodnutí, opravné prostriedky, osobitné druhy konania, exekučné
konanie).
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Cieľ predmetu: Občianske právo 2 venuje pozornosť hmotnoprávnym inštitútom občianskeho
práva, ktoré nie sú upravené v Občianskom zákonníku, ale v osobitných právnych predpisoch
(napr. v zákone o rodine, v autorskom zákone) a procesnoprávnym inštitútom, ktorých úlohou je
poskytnúť právnu ochranu poškodeným alebo ohrozeným právam a právom chráneným záujmom
fyzických a právnických osôb.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422U501 Obnova ekosystémov
Gestor: prof.RNDr. Jureková Zuzana CSc.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obnova ekosystémov, teoretické princípy ekologickej obnovy, stabilita a
vnútorné vlastnosti ekosystémov uplatňujúce sa pri disturbancii. Disturbancie poškodzujúce
ekosystémy, odlesňovanie, fragmentácia, klimatické zmeny, erózie, invázie, poľnohospodárstvo,
priemysel. Ekologická sukcesia. Metódy ekologickej obnovy, ochrana, obnova. Monitoring.
Využitie teoretických poznatkov v projektoch obnovy. Projekty obnovy terestrických a vodných
ekosystémov.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o možnostiach praktickej realizácie rekonštrukcie
ekosystémov. Vie definovať faktory, ktoré spôsobili narušenie a praktický zámer obnovy. Dokáže
vybrať vhodnú metódu obnovy a praktizovať ju v procese obnovy narušeného ekosystému.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z403 Obnova historickej zelene
Gestor: Ing. Kubišta Richard PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Vymedzenie terminologických pojmov, historické slohy záhrad a parkov.
Formy a metódy obnovy. Obnova abiotických a biotických prvkov, ochrana parkov ako prírodnekultúrneho dedičstva. Špecifické postupy pri obnove pravidelných a prírodnokrajinárskych
parkových úprav. Obnova krajinných formácií historickej zelene. Riešenie obnovy historickej
zelene konkrétneho objektu.
Cieľ predmetu: Študent získa orientáciu v legislatíve v oblasti historickej zelene, kategorizácii
objektov a priestorov historickej zelene. Bude ovládať zásady, prístupy a úroveň rekonštrukčných a
obnovných postupov ako i zásady biologickej prestavby historických parkov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z407 Obnova zelene vidieckeho sídla
Gestor: prof. Ing. Feriancová Ľubica PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Štruktúra vidieckeho sídla. Štruktúra zelene v jeho funkčných plochách.
História, tradície, umelecké stvárnenie prvkov vo vidieckych sídlach. Estetika, vnímanie,
začlenenie sídla do krajiny. Obnova vidieckeho sídla z hľadiska zelene v rámci SAPARD, POD.
Projekčné riešenie funkčných zón zelene vo vidieckych sídlach. Projekt sa spracováva v mierke 1 :
10 000, 1 : 5000, 1 : 1000, 1 : 500 a pod. Cvičenia sú vedené formou zadania seminárnej práce. S
návrhom riešenia konkrétneho vidieckeho priestranstva.
Cieľ predmetu: Študent si po stránke teoretickej a praktickej vyskúša ako rekonštruovať a
progresívne rozvíjať vidiecke sídlo s dôrazom na použitie vegetačných prvkov vo verejných,
vyhradených a súkromných priestoroch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 443M301 Obnoviteľné zdroje energie
Gestor: RNDr. Božiková Monika PhD.
Katedra: Katedra fyziky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Energia z pohľadu fyziky. Obnoviteľné zdroje energie - energia vody, vetra,
Slnka, Zeme, biomasy. Energia fosilných palív a jadrová energia. Prenos a akumulácia energie.
Svetová energetická bilancia. Environmentálne aspekty výroby spotreby energie. Ekonomické
aspekty výroby a spotreby energie.
Cieľ predmetu: Študent po absolvovaní predmetu získa komplexný pohľad na energetickú
problematiku, špeciálne obnoviteľné zdroje energie. Nadobudne zručnosti v počítaní parametrov
vybraných systémov využívajúcich OZE. Bude schopný navrhnúť parametre solárnych systémov,
veterných agregátov, MVE a pod., čo preukáže spracovaním semestrálneho projektu zameraného
na využitie jedného z obnoviteľných zdrojov energie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 522M001 Obnoviteľné zdroje energie a ekotechnika
Gestor: prof. Ing. Gaduš Ján PhD.
Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam pojmu obnoviteľné zdroje energie a ekotechnika. Základné pojmy
ekologického názvoslovia,. Legislatívny rámec v EÚ a na Slovensku. Ochrana životného prostredia
a trvalo udržateľný rozvoj. Ekologicky vhodné technológie. Recyklácia a zneškodňovanie odpadov.
Ekologické motory a nekonvenčné energetické jednotky. Obnoviteľné zdroje energie a
ekotechnika. Strategické využívanie biomasy a alternatívne energie.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na komplexné riešenie interakcie strojov so životným
prostredím človeka. Podáva prehľad o ekologickom spôsobe využívania techniky, o ekologických
aspektoch technológií ako aj prístupoch k využívaniu prírodných zdrojov.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M142 Obrábanie a metrológia
Gestor: prof. Ing. Kročko Vladimír CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Význam technológie obrábania na prevádzkové vlastnosti strojov, presnosť
obrábania, meranie, základné pojmy o obrábaní, javy a zákonitosti obrábania, obrábané povrchy,
optimalizácia procesov obrábania z hľadiska akosti povrchov, základné technológie obrábania,
špeciálne a nekonvenčné spôsoby obrábania, obrábanie dreva, výrobné postupy, starostlivosť o
obrábacie stroje. Časť praktickej výučby bude realizovaná na VPP alebo v iných organizáciách.
Cieľ predmetu: Objasniť základy a aplikácie trieskového obrábania a strojárskej metrológie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A323 Obrábanie pôdy
Gestor: prof. Ing. Pospíšil Richard Dr.
Katedra: Katedra rastlinnej výroby
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obrábateľnosť pôd a regulácia pôdneho prostredia. Zmeny fyzikálnych,
hydrofyzikálnych a biologických vlastnosti pôdy. Hodnotenie kvality obrábacích zásahov a sejby.
Obrábanie pôd s extrémnymi vlastnosťami. Význam a funkcia použitia kombinovaných strojov.
Pôdoochranné technológie obrábania pôdy. Racionálne systémy obrábania pôdy a priama sejba do
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neobrobenej pôdy. Ekonomické a ekologické aspekty obrábania pôdy v rôznych výrobných
podmienkach. V rámci výučby sa realizuje terénne cvičenie na VPP Kolíňany a EXBA Dolná
Malanta pri hodnotení základného a predsejbového obrábania pôdy, účasť na Farmárskych dňoch.
Rozsah 8 hod.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o funkcii pôdy a perspektívnych smeroch v
racionalizácii vstupov, pochopí vzťahy predsejbového obrábania pôdy a ošetrovania rastlín v
priebehu vegetácie. Je schopný hodnotiť ekonomické a energetické vstupy pri obrábaní pôdy a
pestovaní rastlín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, exkurzie,
individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P501 Ochorenia z potravín
Gestor: Ing. Zeleňáková Lucia PhD.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Hygienicko-zdravotný význam výroby potravín. Základné podmienky
uskutočnenia procesu šírenia nákazy. Prírodné toxické zložky potravín rastlinného a živočíšneho
pôvodu. Otravy a ochorenia spôsobené hubami. Alimentárne toxoinfekcie a toxikózy. Ochorenia z
potravín vírusového a parazitárneho pôvodu. Mykotoxikózy. Alergie na potraviny a potravinové
intolerancie. Ochrana potravín pred kontamináciou pri radiačnej a jadrovej havárii. Ochranné
lehoty liečiv a možnosti ochorení z potravín. Prevencia alimentárnych nákaz.
Cieľ predmetu: Poznať príčiny vzniku, cestu prenosu a epidemiológiu alimentárnych ochorení,
vedieť správne uplatňovať preventívne opatrenia od prvovýroby až po spoločné stravovanie,
špecifikovať rizikové potraviny pri jednotlivých ochoreniach, príznaky, špecifickú liečbu, vedieť
uplatňovať hygienické a technologické opatrenia na elimináciu pôvodcov ochorení, analyzovať
epidemiologické situácie, krízové situácie pri ochorení.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A405 Ochrana a tvorba poľnohospodárskej krajiny
Gestor: doc. Ing. Noskovič Jaroslav CSc.
Katedra: Katedra environmentalistiky a zoológie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Teoretické základy náuky o krajine. Krajina ako súčasť geosystému Zeme,
priestorová diferenciácia krajinnej sféry. Definície krajiny, jej význam a miesto v biosfére. Vývoj
krajiny, klasifikácia a charakteristika typov krajín. Štruktúra krajiny a jej funkcie. Typy a funkcie
poľnohospodárskej krajiny. Socio-ekonomické aktivity v krajine a ochrana jej štrukturálnych
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elementov. Tvorba krajiny a jej poľnohospodárske využitie. Ekologická stabilita krajiny. Územné
systémy ekologickej stability v poľnohospodárskej krajine. Problémy tvorby krajiny v procese
územného plánovania. Plánovanie a realizácia úpravy poľnohospodárskej krajiny. Význam, typy a
funkcie vegetácie pri tvorbe a úprave poľnohospodárskej krajiny.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o krajine, ako základnej štrukturálnej a funkčnej
jednotke biosféry, o jej vývine a základných typoch. Pochopí význam poľnohospodárskej krajiny,
jej postavenie a funkcie v biosfére a oboznámi sa so zásadami, metódami, prostriedkami a
nástrojmi jej ochrany a tvorby.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A204 Ochrana a tvorba životného prostredia
Gestor: doc. Ing. Noskovič Jaroslav CSc.
Katedra: Katedra enviromentalistiky a zoológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Pojem, význam a rozdelenie životného prostredia, cieľ ochrany a tvorby.
Charakteristika a klasifikácia prírodných zdrojov. Vznik, pojem, význam a ekologické funkcie
pôdy. Základné pojmy o hydrosfére, zdroje znečisťovania, ochranné pásma vodných zdrojov.
Charakteristika, škodlivé účinky znečisteného ovzdušia. Vymedzenie základných pojmov o krajine,
funkcie krajiny. Vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie. Problematika odpadov, ochrany
prírody a zelene. Environmentálne právo a politika.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o biosfére, zložkách
životného prostredia, najmä pôdy, vody a ovzduší, ochrane prírody a krajiny, produkcii a
zneškodňovaní odpadov, environmentálnom práve a politike, ako aj význame monitoringu
životného prostredia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z302 Ochrana a zúrodňovanie pôdy
Gestor: doc. Ing. Tátošová Lucia PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Ochrana pôdy, štruktúra pôdneho fondu na Slovensku. Zákonné opatrenia na
ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Erózia pôdy, základné rozdelenie podľa škodlivosti,
triedenie erózie podľa intenzity činiteľa. Činitele a podmienky ovplyvňujúce vodnú eróziu.
Ochrana pôdy proti vodnej erózii. Organizácia pôdneho fondu na svahovitom území. Protierózne
osevné postupy. Pásové pestovanie plodín. Protierózne priekopy. Spôsoby zúrodňovania ťažkých a
ľahkých pôd. Rekultivácia deficitných a zhutnených pôd. Rekultivácia kontaminovaných pôd,
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kontaminujúce látky pôdy, kategorizovanie kontaminujúcich látok, normy pôdnej hygieny. Zásady
pestovania plodín na kontaminovaných pôdach. Eliminácia negatívnych účinkov rôznych imisií na
pôdu.
Cieľ predmetu: Preventívne opatrenia ochrany pôdy pred eróziou a návrh protieróznych opatrení.
Schopnosť študentov posúdiť územie z hľadiska ohrozenosti a navrhnúť opatrenia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z506 Ochrana genofondov záhradníckych plodín
Gestor: doc. Ing. Paulen Oleg PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva,vinohradníctva a vinárstva
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Uchovanie genofondov záhradníckych druhov v Génovej banke, pri ex situ, in
situ, in vitro a on farma spôsobe na trvalom stanovišti na úrovni odrôd. Základné praktické postupy
pri chrakterizácii genofondov záhradníckych druhov podľa príslušných klasifikátorov hodnotenia.
Využívanie genofondov na rôzne účely ako sú napr. on farm spôsob uchovávania, biologická
produkcia, ekologické spôsoby pestovania, tradičné a pôvodné produkty, využívanie tradičných
genotypov pri ozeleňovaní krajiny a podobne.
Cieľ predmetu: Poskytnutie znalostí o základných princípoch a postupoch pri ochrane genofondov
záhradníckych plodín - ovocných drevín, viniča, zeleniny a okrasných rastlín vyskytujúce sa na
území Slovenska.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A402 Ochrana genofondu rastlín
Gestor: doc. Ing. Brindza Ján CSc.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vznik a rozširovanie rastlín v evolučnom procese a zdroje biologickej
diverzity a jej hodnotenie, genofond ako kultúrne dedičstvo prírody a ľudstva, zdroje a príčiny
genetickej erózie, metódy a formy uchovania genofondu, organizácia a činnosť génových bánk,
metódy hodnotenia genofondu, aplikované informačné systémy, národná a medzinárodná
legislatíva, národné a medzinárodné programy, programy ochrany genofondu a jeho praktické
využívanie.
Cieľ predmetu: Rozšírenie poznatkov o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní biodiverzity a jej
významnej súčasti agrobiodiverzity pre zabezpečenie výživy, poľnohospodárstva, rozvoja vidieka,
krajinotvorby a iných potrieb ľudstva.
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Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z204 Ochrana okrasných rastlín
Gestor: Ing. Kollár Ján PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Živočíšni škodcovia a hubové choroby okrasných drevín domácich a
cudzokrajných /ihličnaté, listnaté, vždyzelené/ a kvetín /letničiek, trvaliek, skleníkových a
izbových/. Biológia, bionómia, symptomatika, diagnostika, ochranné a obranné opatrenia proti
najvýznamnejším škodcom a chorobám. Ekologické príčiny aktivizácie škodlivých činiteľov.
Zhodnotenie odolnosti širokého sortimentu okrasných rastlín využívaných v sadovníckej a
krajinárskej tvorbe.
Cieľ predmetu: Biotické a abiotické faktory v urbanizovanom prostredí (huby a živočíšny
škodcovia) a ich vplyv na okrasné rastliny.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A406 Ochrana prírody
Gestor: doc. Ing. Noskovič Jaroslav CSc.
Katedra: Katedra environmentalistiky a zoológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vymedzenie obsahu, predmetu a cieľov štátnej ochrany prírody, kategórie
chránených území, globálna stratégia v ochrane prírody a ekologická výchova, perspektívy ochrany
prírody v súčasných podmienkach, právne ustanovenia (zákon, vyhlášky, predpisy).
Cieľ predmetu: Predložiť základné informácie a poznatky z oblasti všeobecnej a osobitnej
ochrany prírody, územnej ochrany a právnej ochrany.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 852Z401 Ochrana proti prírodným katastrofám
Gestor: doc. Ing. Halaj Peter CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Prehľad najväčších prírodných katastrof a ich následky. Situácia pri ohrození
prírodnou katastrofou, organizácia ochrany obyvateľstva a povinnosti jednotlivých štátnych
organizácií/CO, ASR/. Kvantifikovanie škodlivého potenciálu. Príčiny a priebeh zemetrasení.
Vznik a rozdelenie povodní a ochrana voči nim. Vznik a rozdelenie snehových lavín a ochrana voči
nim. Zosuvy pôdy, ich príčiny a ochrana voči nim. Veterné smršte a ochrana voči nim. Výskyt
dlhodobých periód sucha a spôsoby zabezpečovania vody v krízových oblastiach. Katastrofy
spôsobené mimozemskými príčinami. Historický prehľad katastrof kozmického pôvodu. Právne
predpisy súvisiace s ochranou obyvateľstva pred prírodnými katastrofami.
Cieľ predmetu: Získať poznatky o mechanizmoch vzniku, možnostiach predpovedania a
opatreniach na minimalizáciu dôsledkov prírodných katastrof
Vyučovacie metódy: prednášky, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A418 Ochrana rastlín proti burinám
Gestor: Ing. Týr Štefan PhD.
Katedra: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SB,SK
Obsah predmetu: Sústava opatrení proti škodlivému vplyvu burín: preventívne, nepriame a
priame. Mechanické a fyzikálne operácie na reguláciu zaburinenosti. Použitie herbicídov v ochrane
proti škodlivému vplyvu burín. Selektivita herbicídov a ich reziduálny účinok. Použitie herbicídov
v špecifických podmienkach: pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, závlahové podmienky,
vodné plochy. Manipulácia s herbicídmi a ich aplikácia. Racionalizácia, ekonomika a výskum v
regulácii zaburinenosti. Regulácia zaburinenosti v integrovaných systémoch hospodárenia na pôde.
Terénne cvičenia sa realizujú na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany a SBER Dolná Malanta.
Cieľ predmetu: Analýza a syntetické riešenie zaburinenosti všetkých poľných plodín a zeleniny
ako aj sadov s ohľadom na chemickú reguláciu zaburinenosti.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca,
skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 640P101 Ochrana zvierat a produkcia potravín
Gestor: prof. Ing. Angelovičová Mária CSc.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné definície a pojmy, fyziologické úrovne pohody zvierat. Základné
princípy zdravia a ochrany zvierat. Imunitné a produkčné ukazovatele pohody zvierat.
Behaviorálne ukazovatele pohody zvierat. Možnosti rizík farmových chovov a bezpečnosti
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živočíšnych potravín. Právne normy ochrany zvierat a ich pohody. Etické aspekty pohody
potravinových zvierat. Hlavné oblasti biotechnológie vo vzťahu k bezpečnosti potravín. Správna
poľnohospodárska prax a pohoda zvierat. Úloha stresu vo vzťahu k produkcii potravín živočíšneho
pôvodu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je zdôrazniť a poukázať na kvalitatívny a produkčný aspekt
pohody zvierat, ktorý sa ukáže v kvalitatívnej stránke finálneho produktu - vysokej kvalite a
bezpečnosti potravín. Vysvetľujú sa prepojenia medzi nízkou kvalitou pohody zvi
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 911U201 Odborná exkurzia
Gestor: Ing. Prčík Martin PhD.
Katedra: Dekanát FEŠRR
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: V rámci predmetu odbornej exkurzie študenti navštívia vybrané podnikateľské
subjekty, v ktorých v poslednom období došlo k rôznym krízovým situáciám spôsobeným zlyhaním
ľudského činiteľa, technológie, pôsobením prírodných síl a narušením ekologickej rovnováhy
prírody. Ďalej podniky, ktoré sú možným cieľom teroristických útokov. Sú to podniky: VSŽ holdingová spoločnosť Košice, Harmanecké papierne a. s., Duslo a. s. Šaľa, SLOVALCO a. s.,
nová časť Hlinikárne v Žiari nad Hronom, š. P. Šahy, OZ povodie Hrona, závod Levice (pretrhnutie
vodnej hrádze Ipľa), Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice, Mochovce a ďalšie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je návšteva vybraných podnikateľských subjektov, v ktorých
vrcholoví manažéri budú študentov informovať o konkrétnom riešení krízových situácií, ktoré
nastali v ich podniku.
Vyučovacie metódy:
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911A502 Odborná prax
Gestor: Ing. Demjanová Eva PhD.
Katedra: Dekanát FAPZ
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Získanie skúseností z riadenia prevádzky a organizácie pracovných procesov.
Oboznámenie sa s odbornou a ekonomickou úrovňou pracoviska. Pracoviskom sú podniky
poľnohospodárskej prvovýroby, šľachtiteľské a plemenárske stanice, pracoviská ÚKSUP-u,
výskumné ústavy, agrochemické a iné špecializované firmy na Slovensku aj v zahraničí. Študent by
mal byť zaradený počas vykonávania svojej odbornej praxe ako asistent farmára, agronóma,
zootechnika, prevádzkára apod.
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Cieľ predmetu: Cieľom odbornej praxe je získanie praktických znalostí z odboru a overenie
teoretických vedomostí v praxi.
Vyučovacie metódy: písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911M401 Odborná prax
Gestor: doc. Ing. Karas Ivan PhD.
Katedra: Dekanát TF
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Počas prevádzkovej riadiacej praxe sa študenti pripravujú pre funkciu
riadiaceho pracovníka podniku. Absolvovanie praxe vo vybranom podniku poskytuje študentovi
priestor prepojenia teoretických vedomostí na praktické skúsenosti. Podmienkou k udeleniu
zápočtu je: - preukázanie základných odborných znalostí o organizácii na základe vypracovania
písomnej správy - potvrdenie o absolvovaní praxe podpísané povereným pracovníkom organizácie
Cieľ predmetu:
Vyučovacie metódy: písomné práce, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911A302 Odborná prax Bc.
Gestor: Ing. Demjanová Eva PhD.
Katedra: Dekanát FAPZ
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Obsah predmetu: Študenti
živočíšnej výrobe.

Jazyk: SK

sa bezprostredne zúčastňujú výrobného procesu v rastlinnej a

Cieľ predmetu: Cieľom odbornej praxe na bakalárskom stupni štúdia je získanie praktických
znalostí v študijnom odbore, overenie získaných teoretických vedomostí v praxi, vytvorenie
predstavy o činnosti podnikateľského subjektu, zoznámenie sa s organizáciou práce a riadením
poľnohospodárskeho podniku.
Vyučovacie metódy: terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911U401 Odborná prax I
Gestor: Ing. Prčík Martin PhD.
Katedra: Dekanát FEŠRR
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Odborná prax študentov v odbore verejná správa a regionálny rozvoj je
zameraný na získanie skúseností a oboznámenie sa v oblastiach organizačnej štruktúry,
financovania a prevádzkového chodu orgánov štátnej správy, samosprávy a iných verejných a
súkromných inštitúcií, ktoré plnia úlohy pri rozvoji regionálneho územia. Odborná prax študentov v
študijnom odbore environmentálneho manažmentu je zameraná na získanie skúseností a zúčastnení
sa práce v organizáciách a inštitúciách, ktoré riešia problémy ochrany a tvorby životného prostredia
a prírodných zdrojov. Oboznámiť sa s organizačnou štruktúrou financovaním rozvojových
programov a projektov, inštitúcií a samosprávnych orgánov, jej cieľmi a úlohami.
Cieľ predmetu: Cieľom odbornej praxe je rozšírenie teoretických poznatkov a praktických
skúseností z manažérskych prístupov k riadeniu krízových situácií v subjektoch hospodárskej
mobilizácie za účelom dosiahnutia občianskej bezpečnosti.
Vyučovacie metódy:
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911E105 Odborná prax I.
Gestor: doc. Ing. Paška Ľubomír PhD.
Katedra: Dekanát FEM
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Cieľom predmetu je rozšíriť a upevniť teoretické vedomosti získané štúdiom o
poľnohospodárskej výrobe v konkrétnych podnikateľských subjektoch v SR a zahraničí a v
náväznosti na tieto získať praktické poznatky a informácie zo spracovania týchto produktov v
agropotravinárskych podnikoch SR. Bezprostredne sa zúčastniť výrobného procesu a získať nové
vedomosti a zručnosti na základe poznania práce a osvojovania uplatňovaných návykov a
progresívnych metód. V rastlinnej výrobe pri pestovaní, zbere a spracovaní plodín, v živočíšnej
výrobe v jednotlivých chovoch hospodárskych zvierat. Podmienkou k udeleniu zápočtu je
preukázanie základných odborných znalostí o organizácii na základe vypracovania písomnej
správy.
Cieľ predmetu: Cieľom odbornej praxe študentov 1. roč. FEM študijného programu EP, PM a
EMA je získanie a rozšírenie vedomostí a nadobudnutie zručnosti pri výrobe produktov v
agropotravinárskych podnikoch. Cieľom praxe je taktiež osvojovanie uplatňovaných návykov a
progresívnych metód práce v podnikoch, kde sa koná odborná prax.
Vyučovacie metódy: terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911E402 Odborná prax II
Gestor: doc. Ing. Paška Ľubomír PhD.
Katedra: Dekanát FEM
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Odborná prax študentov je zameraná na rozšírenie teoretických poznatkov a
praktických zručností z manažérskych a marketingových prístupov k riadeniu podnikateľských
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subjektov poľnohospodárskej prvovýroby, spracovateľských a obchodných organizácií. Medzi
základné úlohy odbornej praxe patrí štúdium výrobnej, organizačnej, riadiacej, sociálnej a
ekonomickej štruktúry podnikov, podnikateľských stratégií, podporných programov, oboznámenie
sa s ekológiou systému vo väzbe na trh, integračné a kooperačné vzťahy ako i informačný systém.
Cieľ predmetu: Získať informácie o systéme organizácie a spôsobe riadenia podnikov,
ekonomických väzbách medzi vnútropodnikovými útvarmi, ekonomickými nástrojmi
uplatňovanými vo vnútropodnikovom riadení, využívaných pri hmotnej zainteresovanosti
zamestnancov a pri stimulácii k efektívnemu využívaniu výrobných zdrojov.
Vyučovacie metódy: terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U202 Odborná terminológia EÚ v anglickom jazyku
Gestor: doc.Dr.Ing. Fekete Pavol PhD.
Katedra: Katedra Európskych politík
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: DE,EN

Obsah predmetu: Úvod do EU, lingvistické aspekty EU, Tvorba legislatívnych aktov, texty
týkajúce sa monetárnej politiky, externých relácií, SAP, regionálnej politiky, finančnej politiky a
štatistiky EÚ, ako aj aktuálne témy dennej politiky, otázky negociácií na platforme WTO,
medzinárodných vzťahov, reformy SAP atď.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s odbornou terminológiou Európskej
únie na úrovni acquis communautaire a aktuálnych informácií v záujme možnosti správneho
informovania sa o politických a hospodárskych záležitostiach EÚ a medzinárodnej komunity.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z201 Odborné kreslenie
Gestor: Ing. Flóriš Roman PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Kresliace papiere a pomôcky lineárne kresby, písmo, použitie písma, písmo v
stavebno-technickej praxi, normalizované písmo, úprava písomných a grafických prác, úprava a
adjustáž technických výkresov, formáty a mierky výkresov, kótovanie, grafické značenie
materiálov, význam a použitie čiar na technických výkresoch, vypracovanie architektonických
výkresov, základné metódy zobrazovania stavebných objektov, situačné výkresy.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov základy techník, zobrazovacích metód a
postupov pri spracovaní štúdií a projektov technických diel. Študenti nadobudnú vedomosti a
zručnosti v grafickom a architektonickom prejave.
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Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z203 Odborné kreslenie a základy deskriptívy
Gestor: Ing. Flóriš Roman PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Lineárne kresby, písmo v stavebno -technickej praxi, druhy a úprava stavebných
výkresov, formáty, mierky a ich použitie pri účelovo rôznych výkresoch, zásady architektonického
spracovania výkresov, kreslenie pôdorysov, zvislých rezov a pohľadov pri správnom použití
mierok, kótovania, grafického značenia materiálov a významového použitia čiar. Kótovanie a
spôsoby kótovania, priestorové zobrazovanie, lineárna perspektíva, axonometria.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov základy techník, zobrazovacích metód a
postupov pri spracovaní štúdií a projektov technických diel. Základy deskriptívnej geometrie
rozvinú abstraktné myslenie, logické usudzovanie vzťahov útvarov v priestore .
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E172Z Odborný jazyk I. AJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E172L Odborný jazyk I. AJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia.
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Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E173L Odborný jazyk I. NJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E173Z Odborný jazyk I. NJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E179Z Odborný jazyk I. RJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia.
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Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E179L Odborný jazyk I. RJ
Gestor: doc.PhDr. Užáková Mária PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E242Z Odborný jazyk pre ŠEV (AJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia. Jazyk a technika prezentácií.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E242L Odborný jazyk pre ŠEV (AJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia. Jazyk a technika prezentácií.
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Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E244Z Odborný jazyk pre ŠEV (NJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia. Jazyk a technika prezentácií.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E244L Odborný jazyk pre ŠEV (NJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia. Jazyk a technika prezentácií.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E245Z Odborný jazyk pre ŠEV (RJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia. Jazyk a technika prezentácií.
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Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E245L Odborný jazyk pre ŠEV (RJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia. Jazyk a technika prezentácií.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E246L Odborný jazyk pre ŠEV (ŠJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: ES
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia. Jazyk a technika prezentácií.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E246Z Odborný jazyk pre ŠEV (ŠJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: ES
Obsah predmetu: Lingvistická a komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Sociálna a
interkultúrna kompetencia. Terminológia. Frazeológia. Jazyk a technika prezentácií.
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Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 853Z301 Odpadové hospodárstvo
Gestor: doc. Ing. Tátošová Lucia PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vznik a druhy odpadov. Stav problematiky v zahraničí a v Slovenskej
republike. Očakávaný vývoj odpadového hospodárstva, koncepcie hospodárenia s odpadmi.
Základy odpadového hospodárstva. Odpady z ťažby, dopravy, poľnohospodárstva, lesníctva,
rádioaktívne odpady, stavebné odpady. Spôsoby zneškodňovania odpadov. Skládkovanie odpadov.
Biologické spracovávanie odpadov. Tepelné spracovanie odpadov. Nové smery v odpadovom
hospodárstve. Bezodpadové a máloodpadové technológie. Moderné stratégie odpadového
hospodárstva. Označenie ekologickej vhodnosti výrobkov.
Cieľ predmetu: Získanie poznatkov o nakladaní s odpadmi v rámci ich vzniku, transportu,
zhodnocovaní a zneškodňovaní a využitie získaných vlastností pri riadení odpadového
hospodárstva podniku, obce, mesta.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z303 Odvodňovanie pôd
Gestor: doc. Ing. Halaj Peter CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Účel, potreba a podklady k odvodneniu, význam pre poľnohospodársku výrobu
a stavebníctvo. Ochrana územia voči cudzím vodám. Hlavné odvodňovacie zariadenia. Podrobné
odvodňovacie zariadenia. Navrhovanie a realizácia odvodnenia. Odvodnenie účelovo využívaných
plôch a odvodňovanie v špecifických podmienkach. Zabezpečenie účinnosti a životnosti drénov.
Možnosti úprav funkcie drenážnych systémov pri revitalizácii povodí.
Cieľ predmetu: Ziskat poznatky, ktoré umožnia vypracovať projekt ochrany voči cudzím vodám a
projekt systematického odvodnenia územia
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 461E002 Operačný výskum - Optimálne programovanie
Gestor: doc. Ing. Fandel Peter CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Predmet je zameraný predovšetkým na matematické programovanie a jeho
využitie v rozhodovacej a analytickej činnosti. V prvej časti predmetu je podaný úvod do
lineárneho programovania, je vysvetlená simplexová metóda, dualita a princípy senzitívnej
analýzy. V nasledujúcej časti sú uvedené metódy riešenia dopravných úloh, po ktorých nasledujú
základy nelineárneho programovaniu s osobitným zreteľom na riešenie úloh kvadratického
programovania. Ďalšia časť predmetu je venovaná základným aplikáciám teórie grafov. Posledná
časť predmetu je venovaná základom štruktúrnej analýzy, predovšetkým výpočtom odvodeným z
distribučných a nákladových rovníc.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov formulovať rozhodovacie a ekonomické
problémy prostredníctvom matematických modelov a následne ich riešiť a analyzovať pomocou
vybraných matematických metód operačného výskumu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 461E001 Operačný výskum - Teória rozhodovania
Gestor: doc. Ing. Repiský Jozef CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Predmet je úvodom do operačného výskumu a jeho využitia v rozhodovaní. V
prvej časti sú vysvetlené základné princípy riešenia rozhodovacích problémov exaktnými
metódami, po ktorých nasledujú základy lineárneho programovania. Ďalšie časti predmetu sú
venované metódam odhadu váh kritérií a viackriteriálneho vyhodnocovania variantov, vektorovej
optimalizácii a cieľovému programovaniu, rozhodovacej analýze za podmienok rizika s použitím
rozhodovacích stromov a úvodu do teórie hier s aplikáciami v oblasti hier s nulovým súčtom,
bimaticových hier a hier s prírodou.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov formulovať rozhodovacie problémy
prostredníctvom matematických modelov a následne ich riešiť a analyzovať pomocou vybraných
matematických metód operačného výskumu. Absolvent predmetu bude schopný skonštruovať
ekonomické modely pomocou ktorých identifikuje optimálne varianty riešenia v jednokriteriálnych
a viackriteriálnych rozhodovacích situáciách za podmienok istoty, rizika a neurčitosti.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
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Predmet: 461E203 Operations Research - Optimum Programming
Gestor: doc. Ing. Fandel Peter CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Predmet je zameraný predovšetkým na matematické programovanie a jeho
využitie v rozhodovacej a analytickej činnosti. V prvej časti predmetu je podaný úvod do
lineárneho programovania, je vysvetlená simplexova metóda, dualita a princípy senzitívnej
analýzy. V nasledujúcej časti sú uvedené metódy riešenia dopravných úloh, po ktorých nasledujú
základy nelineárneho programovaniu s osobitným zreteľom na riešenie úloh kvadratického
programovania. Ďalšia časť predmetu je venovaná základným aplikáciám teórie grafov. Posledná
časť predmetu je venovaná základom štruktúrnej analýzy, predovšetkým výpočtom odvodeným z
distribučných a nákladových rovníc.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov formulovať rozhodovacie a ekonomické
problémy prostredníctvom matematických modelov a následne ich riešiť a analyzovať pomocou
vybraných matematických metód operačného výskumu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M109 Opravy strojových skupín
Gestor: doc. Ing. Čičo Peter CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Opravy skupín spaľovacích motorov kľukový mechanizmus, piestová skupina,
hlava valcov, ventilové rozvody, palivová a zapaľovacia sústava. Oprava spojok, prevodov, náprav,
bŕzd, riadenia. Oprava skupín hydraulickej sústavy, pneumatickej sústavy a elektrickej sústavy.
Cieľ predmetu: Rozšíriť vedomosti poslucháčov o problematiku zásad a technických požiadaviek
pri opravách najpoužívanejších strojových skupín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 442P107 Organická chémia
Gestor: prof. Ing. Tomáš Ján CSc.
Katedra: Katedra chémie
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Vzťah medzi štruktúrou a vlastnosťami biologicky významných organických
zlúčenín a intenzifikačné faktory v poľnohospodárskej praxi: karboxylové kyseliny a ich redukčné
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produkty, dusíkaté a sírne organické zlúčeniny, sacharidy, bielkoviny, lipidy a ďalšie zložky
rastlinných a živočíšnych organizmov: alkaloidy, triesloviny, terpény, prírodné antioxidanty a
suroviny používané v praxi - detergenty, polyméry.
Cieľ predmetu: Osvojenie si poznatkov o štruktúre, vlastnostiach a reakciách biologicky
významných organických zlúčenín.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M306 Organizácia a rozpočtovanie stavieb
Gestor: Ing. Karandušovská Ingrid PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné požiadavky na reprodukčný proces, organizácie zúčastnené na
realizácii melioračnej výstavby, požiadavky na projektovanie v zmysle vyhlášky a dokumentácia
stavieb, rozpočtovanie stavieb s využitím softwaru, výrobná kalkulácia, fakturácia za prevedené
práce s využitím softwaru, sieťové riadenie na stavbe, odmeňovanie pracovníkov na stavbách,
odovzdávanie stavieb do užívania.
Cieľ predmetu: Študent získa informácie o postupnosti prác od prípravy dokumentácie ku
realizácii výstavby, riadenie tohto procesu, orientovať sa v rozpočtoch stavebných objektov, tvoriť
základné rozpočtové a kalkulačné práce.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z405 Organizácia a rozpočtovanie stavieb
Gestor: doc. Ing. Halaj Peter CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vzájomná väzba technológie, mechanizácie a ekonomiky stavebných prác.
Procesy v stavebnej výrobe. Stavebno-technologické projektovanie výstavby. Metódy časového
plánovania. Technológia výstavby vybraných typov stavieb. Investičná výstavba a investičná
činnosť. Dokumentácia stavieb. Náklady, kalkulácia nákladov a oceňovanie stavebných prác.
Tvorba rozpočtov. Technická normalizácia.
Cieľ predmetu: Získané poznatky umožnia organizovať a riadiť činnosť vo výstavbe ekologických
stavieb a vytvárať rozpočty stavebných objektov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 345E003 Organizácia manažérskej práce
Gestor: doc. Ing. Šajbidorová Mária PhD.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné znaky osobnosti a ich pozitívne prehlbovanie. Osobnostné
charakteristiky manažérov a štruktúra ich kompetentnosti. Manažérske roly v manažérskej praxi.
Vedenie ľudí a štýly vedenia. Moc, právomoc, zodpovednosť a ich vzťah k práci manažérov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov posudzovať a rozvíjať osobnostné
predpoklady pre úspešný výkon manažérskej práce, ovládať jednotlivé štýly vedenia ľudí a
možnosti ich využitia v závislosti od konkrétnej situácie, zvládnuť základy tímovej organizácie,
teoreticky a prakticky zvládnuť prípravu a vedenie pracovných porád.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z303 Organizácia pôdneho fondu
Gestor: doc. Ing. Muchová Zlatica PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Organizácia pôdneho fondu predstavuje jeho usporiadanie v katastrálnom území
na podklade kritérií pre tvorby pôdnych celkov z hľadiska technického, ekologického a
ekonomického. Riešenie predpokladá výber a prácu s mapovými podkladmi, charakteristiku
prírodných podmienok a obmedzujúcich faktorov prírodného prostredia, prieskumné práce a výber
potrebných podkladových materiálov, čo vyúsťuje do vypracovania charakteristík organizácie
pôdneho fondu v súčasnom stave pre konkrétny poľnohospodársky podnik. Posúdenie možností
priestorového a funkčného usporiadania pôdnych celkov vrátane ochrany a zúrodnenia pôd a
ochrany životného prostredia.
Cieľ predmetu: Študent je schopný vypracovať návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania
územia v projekte pozemkových úprav
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 812U402 Organizácia služieb cestovného ruchu
Gestor: Ing. Jarábková Jana PhD.
Katedra: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Predmet prezentuje jednotlivé služby cestovného ruchu, ich podstatu a
špecifiká, poznatky o dopravných, ubytovacích a stravovacích službách, o sprostredkovateľskej a
organizátorskej činnosti cestovných kancelárií, sprievodcovských službách a ďalších doplnkových
a špecifických službách určených účastníkom cestovného ruchu na uspokojenie ich potrieb.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so špecifikami služieb cestovného
ruchu, s predpokladmi uspokojovania ich potrieb a s vymedzením subjektov poskytujúcich služby.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z101 Ovocinárstvo
Gestor: doc. Ing. Paulen Oleg PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva,vinohradníctva a vinárstva
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: DE,EN,SK
Obsah predmetu: Význam ovocinárstva, zloženie a význam ovocia z hľadiska výživy, história a
súčasný stav, perspektívy rozvoja ovocinárstva na Slovensku. Botanické členenie ovocných rastlín,
morfológia, anatómia, opeľovacie a oplodňovacie pomery a praktické využitie ich poznania.
Rozmnožovanie ovocných rastlín. Rast a vývin ovocných rastlín, približovanie plodnosti ako prvok
intenzívneho ovocinárstva. Fenológia ovocných rastlín, podmienky ovplyvňujúce priebeh fenofáz a
odporúčané pestovateľské zásahy v priebehu roka. Nároky ovocných rastlín na podmienky
prostredia, rajonizácia ovocných výsadieb. Predvýsadbová príprava pôdy, výsadba ovocných
rastlín, ošetrovanie pôdy v existujúcich sadoch. Zavlažovanie v ovocných výsadbách /spôsoby a
druhy závlah, závlahový režim/, úprava, mikroklímy, ochrana proti nízkym teplotám, prebierka
plodov. Tvarovanie a základy rezu ovocných drevín. Odhad úrod, príprava na zber, technológia
zberu a pozberové ošetrenie ovocia.
Cieľ predmetu: Poskytnúť prehľad o biologických a technologických stránkach ovocinárskej
výroby ako významného odvetvia záhradníctva.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P306 Označovanie a balenie potravín
Gestor: Ing. Ducková Viera PhD.
Katedra: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Charakteristika, rozdelenie, druhy a vlastnosti obalov a obalových materiálov.
Barierové účinky obalu. Aktívne a inteligentné balenie. Balenie v modifikovanej atmosfére.
Požívateľné a biodegradovateľné obaly. Balenie potravín bez tepelného ošetrenia. Označovanie
potravín v zmysle platných európskych a slovenských legislatívnych predpisov. Optimalizácia
balenia. Ekologické aspekty balenia potravín. Obalový dizajn. Systémy balenia potravín.
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Cieľ predmetu: Študent získa teoretické a praktické poznatky o vlastnostiach obalových
materiálov a o nových trendov v balení potravín, na základe ktorých je schopný navrhovať obaly
pre rôzne druhy potravín. Vedomosti o metódach optimalizácie využije pre rozhodovanie pri
výbere alternatívnych obalov. Je schopný označovať obaly v zmysle platnej európskej a slovenskej
legislatívy.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z311 Parková tvorba
Gestor: prof. Ing. Feriancová Ľubica PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Klasifikácia parkovej zelene v intravilánoch sídiel a ich záujmovom území.
Kompozičné princípy navrhovania a starostlivosti o jednotlivé druhy vegetačných parkových
úprav. Zásady tvorby mestských parkov a parkových plôch verejného významu, centrálne mestské
zóny, uličná zeleň miest, ozeleňovanie verejných administratívnych budov, tvorba a revitalizácia
medziblokovej zelene. Zeleň školských a predškolských zariadení, zeleň nemocníc, liečební,
sanatórií a kúpeľov, pietna zeleň. Areály a zariadenia voľného času, športoviská, detské ihriská.
Zeleň ostatných objektov občianskej vybavenosti.
Cieľ predmetu: Študent nadobudne vedomosti z priestorovo-kompozičných a fytoekologických
predpokladov pre tvorbu parkov a plôch zelene v sídlach. Oboznámi sa so zásadami, špecifickými
kritériami a štandardami tvorby plôch zelene v urbanizobanom prostredí.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A507 Pasienkárstvo a trávne porasty
Gestor: doc. Ing. Novák Ján PhD.
Katedra: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: História a význam pasienkárstva. Biologické a ekologické základy. Rastlinné
spoločenstvá a biotopy. Pratotechnika, výživa a hnojenie trávnych porastov (TP). Priebeh
narastania nadzemnej fytomasy, frekvencia a termín využívania pasením. Kvalita a požiadavky
zvierat na kŕmnu hodnotu paše. Pasenie jednotlivých druhov a kategórií zvierat a zveri. Vplyv
extenzívneho a intenzívneho pasenie na TP, zaťaženie pasienka. Systémy pasenia hospodárskych
zvierat. Pasenie v CHKO, národných parkoch a v ekologickom poľnohospodárstve. Salašníctvo.
Celoročný chov mäsových zvierat na pasienku bez ustajnenia. Technické zariadenia na pasienkoch.
Regulácia zaburinenosti, obnova a revitalizácia poškodeného a zaburineného TP.
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Cieľ predmetu: Získanie teoreticko-praktických poznatkov a pochopenie vzťahov z biológie,
ekológie, pratotechniky a využívania pasienkov na riešenie biologických, technologických a
ekologických problémov v rozvoji vidieka.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A456 Patofyziológia rastlín
Gestor: doc. Ing. Olšovská Katarína PhD.
Katedra: Katedra fyziológie rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Porovnanie fyziologických procesov zdravej a infikovanej rastliny, metabolické
zmeny, sekundárne metabolity a ich funkcie v obranných mechanizmoch. Podstata tolerancie a
rezistencie, časový faktor v adaptibilite. Rastové a vývinové zmeny, špecifičnosť reakcií
jednotlivých rastlinných druhov. Fyziologické rasy patogénov. Interakcia rastliny, patogéna a
prostredia. Podstata fyziologických chorôb. Symptomatologická odlišnosť fyziologických chorôb
od infekčných chorôb. Fyziologické poruchy vyvolané stresmi prostredia (jednotlivé druhy stresov,
všeobecné a špecifické reakcie). Spôsoby hodnotenia fyziologických reakcií zdravej a napadnutej
rastliny.
Cieľ predmetu: Študent ovláda koncepciu pôsobenia stresu v biologickom systéme a príčinnosť
vzťahov medzi všetkými zložkami patodemu (hostiteľ - patogén - prostredie). Má hlbšie znalosti o
mechanizme patogenézy, zmenách základných fyziologických procesov vyvolaných jednotlivými
patogénmi, ako aj obranných reakciách rastlín v reakcii na stres. Vie hodnotiť fyziologický stav
zdravej a chorej rastliny využitím metód merania parametrov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, exkurzie, individuálna práca, práce s
podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 640P403 Patofyziológia živočíchov
Gestor: prof. MVDr. Massanyi Peter PhD.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: DE,EN,SK
Obsah predmetu: Patológia je náuka o chorobe. V predmete sa prihliada k funkčným zmenám a
ich podkladu. Sledovanie funkčných zmien pri ochoreniach sa popisuje v klinickej a
experimentálnej fyziológii a tvarové zmeny dopĺňa patologická morfológia. Po počiatočných
všeobecných procesoch prebiehajúcich na úrovni buniek a tkanív nasleduje popis najbežnejších
alterácií jednotlivých orgánových sústav.
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Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je uvedomenie si štrukturálnych a funkčných zmien buniek,
tkanív a orgánov pri pôsobení rozličných patologických príčin.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 142E001 Pedagogika
Gestor: PaedDr. Zaťková Tímea PhDr.
Katedra: Katedra pedagogiky a psychológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Pedagogika ako veda o výchove, jej predmet, členenie a postavenie v systéme
vied o človeku. Diferenciácia pedagogických vied. Stručný prehľad názorov na výchovu a
vzdelávanie. Charakteristika základných pojmov pedagogiky. Edukácia a edukačný proces.
Edukácia a prostredie. Edukácia a jej subjekty. Autoedukant. Škola a školský systém v SR.
Teoretické základy edukácie. Charakteristika niektorých zložiek edukácie. Pedagogická
diagnostika. Ciele, druhy a metódy edukačného výskumu.
Cieľ predmetu: Osvojenie si poznatkov z oblasti edukácie, výchovy a vzdelávania s dôrazom na
riadené a sebavzdelávacie aktivity subjektu vzdelávania. Predmet má poskytnúť prehľad
pedagogických disciplín, prehľad názorov na výchovu, charakterizuje základné pojmy.
Vyučovacie metódy: prednášky, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky:
................................................................................................................................................................
Predmet: 443A105 Pedológia a základy geológie
Gestor: doc. Ing. Chlpík Juraj PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Zloženie zemskej kôry a horninotvorné minerály z hľadiska ich minerálnej sily.
Pôdotvorné horniny a ich zvetrávanie. Činnosť geologických síl a ich účasť na tvorbe povrchu
Slovenska. Základy hydrogeológie vo vzťahu k ochrane podzemných vôd. Pôda, jej význam, a
zákonitosti vzniku. Chemické, fyzikálne a technologické vlastnosti pôd a ich regulovanie.
Faktory pôdnej úrodnosti. Morfogenetická klasifikácia pôd. Bonitácia a tvorba ceny
poľnohospodárskych pôd. Legislatívna ochrana pôdneho fondu. Terénne cvičenie vo vybraných
lokalitách SR hradené z účelových prostriedkov VPP.
Cieľ predmetu: Študent získa ucelený pohľad na základné stavebné zložky pôdy - minerálny a
organický podiel. Nadobudne prehľad o dôležitých horninotvorných mineráloch a horninách
vytvárajúcich substrát pôd.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, exkurzie, písomné
práce, individuálna práca
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M208 Počítačom podporovaná výroba
Gestor: Ing. Drlička Róbert
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Úvod. Koncepcia CIM. CAD/ CAM systémy. Rozdelenie. Vstupy a výstupy.
Modulárnosť. História NC strojov a programovania. Koncepcie NC strojov. Riadiace systémy. NC
program, spôsoby tvorby. Základy ISO G-kódu. Ručné programovanie. Pevne cykly.
Programovanie v CAM sw. Prostredie, ovládanie, príprava, nastavenie. CAM - Voľba polotovaru
pre obrábanie. Nástrojové vybavenie. Model pre obrábanie. Operácia, NC postupnosti. CAM Stratégie obrábania - hrubovanie, dokončovanie. CAM - krátke spojky, dlhé spojky, nábehy a
výbehy. Postprocessing CL dát. Simulácia, verifikácia, ladenie programu. Prenos a realizácia
programu. Úpravy a optimalizácia kódu.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky zo základov CNC techniky, CIM a programovania NC
strojov. Študent pochopí vzťahy medzi CAD a CAM, riadením a prácou NC stroja, spôsoby tvorby
programu pre NC stroj. Študent je schopný vytvoriť, odladiť a použiť jednoduché programy pre
NC stroj.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M119 Počítačom podporované konštruovanie
Gestor: prof. Ing. Gaduš Ján PhD.
Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: DE,SK
Obsah predmetu: Význam automatizácie inžinierskych prác. Podmienky a predpoklady pre
automatizáciu inžinierskych prác. Systémy pre 2-D konštruovanie - tvorba technickej
dokumentácie. Systémy pre podporu dimenzovania. Systémy pre 3-D konštruovanie - tvorba
trojrozmerných modelov. Integrované CAD/CAM systémy. Textové a grafické editory a ich
uplatnenie v inžinierskej praxi. Technické databázy.
Cieľ predmetu: Študent získa ucelené poznatky o systémoch vhodných pre automatizáciu
rutinných inžinierskych prác, najmä na efektívne využívanie CA... technológii v predvýrobných
etapách pri modelovaní prvkov a zostáv strojov a tvorbe výkresovej dokumentácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 582M409 Počítačová grafika v technickej praxi
Gestor: Ing. Lendelová Jana PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Výučba základných princípov kreslení pomocou CAD systémov (práca s
AutoCad, Nemetschek, Microsoft, ich použitie pre konštrukčnú prax). Výučba využitia vektorovej
grafiky pre konštruovanie bodov, čiar a telies v rôznych hladinách s možnosťou ich opakovaného
alebo modifikovaného použitia v blokoch a knižniciach konštrukčných dielov.
Cieľ predmetu: Študent pochopí jednotlivé základné princípy CAD-systémov, dokáže využívať
prácu v hladinách pre kreslenie izometrií a využívať vytváranie a modifikáciu blokov pre
opakované a transformované využitie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M402 Počítačová simulácia elektrických obvodov
Gestor: Ing. Pap Miroslav PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Tvorba jednoduchých modelov základných elektronických komponentov.
Využitie simulačných programov pre návrh obvodov a zisťovanie ich vlastností. Rozšírenie
poznatkov o základných elektronických obvodoch.
Cieľ predmetu: študent získa prehľad vo využití výpočtovej techniky na simuláciu a meranie
elektronických obvodov
Vyučovacie metódy: cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky:
................................................................................................................................................................
Predmet: 441M106 Počítačové modelovanie
Gestor: doc.RNDr. Brozman Dušan
Katedra: Katedra fyziky
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Úvod do teórie systémov a CAD/CAM metódy, počítačové modelovanie a
medzinárodné normy ISO 9001. Identifikácia modelu. Experimentálne metódy v EAN. Počítačové
modely. Počítačové modelovacie metódy. Metóda konečných prvkov (Monte-Carlo, Runge-Kutte).
Modelovací software ANSYS. Neistoty modelovania.
Cieľ predmetu: Študent po absolvovaní predmetu získa vedomosti z teórie systémov,
počítačových metód modelovania. Nadobudne základné zručnosti z počítačového modelovania s
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využitím softvéru ANSYS. Študent svoje vedomosti a zručnosti preukáže domáceho zadania prípravou analytického riešenia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 481E401 Počítačové siete
Gestor: RNDr. Tóthová Darina PhD.
Katedra: Katedra informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Sieťová architektúra, komunikačné protokoly, sieťové operačné systémy,
sieťové technológie, konfigurácia sieťovej stanice, prostriedky pre zabezpečenie siete,
publikovanie na Internete, zložitejšie programové štruktúry.
Cieľ predmetu: Prehĺbenie znalostí získaných v predmete Základy počítačových sietí, najmä v
oblasti sieťovej architektúry, sieťových technológií, operačného systému UNIX a použitia rôznych
služieb, ktoré sieť v aplikačnej vrstve ponúka.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 441M114 Počítačové spracovanie obrazu
Gestor: RNDr. Kubík Ľubomír PhD.
Katedra: Katedra fyziky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Digitalizácia obrazovej informácie. Geometrická transformácia obrazu.
Kompresia obrazu. Metódy potlačenia rušenia a šumu. Rekonštrukcia obrazu. Analýza obrazu.
Obrazové formáty. Technické prostriedky pre spracovanie obrazovej informácie. Aplikácia
spracovania obrazu v oblasti presného poľnohospodárstva, rozpoznávania znakov, analýzy
medicínskych obrazov a obrazov biologických materiálov, kontroly kvality priemyslovej výroby,
detekcii, sledovania a rozpoznávania pohybujúcich sa objektov, rozpoznávania odtlačkov prstov a
tvárí, predpovedi počasia a diaľkového prieskumu Zeme.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky z teórie o spracovaní obrazu a z počítačových metód
spracovania obrazu. Je schopný aplikovať teóriu a metódy do praxe pomocou softvéru GIMP na
platforme MS Windows a Linux.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 443A303 Pôdna chémia
Gestor: doc. Ing. Chlpík Juraj PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Chemické zloženie pôdnych frakcií. Ílové minerály a ich sorpčné vlastnosti.
Adsorpcia a desorpcia iónov. Vlastnosti iónov a ich sorpcia. Výmenná a nevýmenná sorpcia
katiónov. Viazanie a uvoľňovanie živín v pôdnom koloidnom komplexe. Negatívna adsorpcia
iónov. Oxidačno-redukčné reakcie a chemické rovnováhy v pôdach. Metódy štúdia pôdneho
roztoku, zloženie pôdneho roztoku, pôvod, transport a akumulácia solí v pôde.
Cieľ predmetu: Študent nadobudne vedomosti o základných chemických vlastnostiach
minerálneho a organického podielu pôdy. Následne sa oboznámi so základnými vlastnosťami pôdy
s ich reguláciou a ovplyvňovaním.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M120 Pôdna mechanika
Gestor: prof. Ing. Bajla Jozef PhD.
Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Vzťahy medzi technickými prostriedkami, biologickými materiálmi a
vlastnosťami pôdy. Pôda ako trojfázové prostredie, jej zloženie. Fyzikálne a mechanické vlastnosti
pôdy. Deformačné a napäťovo-pevnostné charakteristiky pôd, metódy ich merania. Technologické
vlastnosti pôd. Podmienky skúšania poľnohospodárskych a lesníckych strojov.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o fyzikálnych vlastnostiach pôdy, fyzikálnomechanických a deformačných vlastnostiach. Pochopí vzťahy vnútorných väzieb pôdy, vzájomné
deformačno-napäťové vzťahy. Oboznámi sa s metódami a prístrojmi na meranie vlastností pôdy. Je
schopný merať základné fyzikálno-mechanické vlastnosti pôdy, čo preukáže spracovaním
štandardného meracieho protokolu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E004 Podnikanie malých a stredných podnikov
Gestor: doc. Ing. Ubrežiová Iveta CSc.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Predmet poskytuje základnú orientáciu v podnikaní malých a stredných
podnikov od prípravnej fázy na podnikanie, rozbehnutie podnikateľských činností až po riadenie
podnikov s globálneho prostredia. Pozornosť je venovaná daňovým a odvodovým povinnostiam
podnikateľa, dostupnosti podporných prostriedkov na podnikanie ale aj riadeniu podnikov v
podmienkach podnikateľskej krízy. Upozorňuje na výhody a nevýhody organizačno-právnych
foriem podnikania vo vzťahu k predmetu činnosti, ako aj na najvhodnejšie zdroje financovania
podnikateľskej činnosti.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o malom a strednom
podnikaní, ktoré sa stalo trvalou súčasťou našej ekonomiky. Dôraz je kladený na činnosti súvisiace
s prípravou na podnikanie, ďalej oboznámiť študentov so špecifikami riadenia MaSP v jednotlivých
štádiách životného cyklu, ako aj poskytnúť orientáciu v legislatíve, daňových a obvodových
povinnostiach a podporných prostriedkoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 226E102 Podnikateľská etika
Gestor: Mgr. Svitačová Eva PhD.
Katedra: Katedra spoločenských vied
Semester: Z ECTS kredity: 2,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Vychádzajúc z objasnenia potreby uplatňovať morálku v ekonomickej sfére
spoločnosti sa predmet zameriava na etickú reflexiu podnikania, ktoré vysvetľuje ako aktivitu s
morálnymi nárokmi, upozorňuje na sociálny obsah cieľov podnikania, pričom zdôvodňuje potrebu
spájať podnikateľské ciele a záujmy s povinnosťou a morálnou zodpovednosťou voči tým, ktorých
sa podnikateľské aktivity priamo či nepriamo týkajú. Predmet venuje pozornosť jednotlivým
úrovniam podnikateľskej etiky, najmä ale mezoúrovni, t.j. podnikovej etike a pozornosť venuje i
jednotlivým oblastiam podnikateľskej etiky, najmä manažérskej, ale aj marketingovej a
environmentálnej etike.
Cieľ predmetu: Predmet má podnecovať vnímavosť morálnych hodnôt v ekonomických
činnostiach, vysvetľovať podnikanie ako aktivitu s morálnymi nárokmi, upozorňuje na potrebu
integrovať morálne normy do podnikania a tiež na potrebu étosu v manažérskej profesií.
Vyučovacie metódy: semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E003 Podnikateľské riziko
Gestor: doc. Ing. Serenčéš Peter PhD.
Katedra: Katedra financií
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Predmet je zameraný na štúdium podnikateľského rizika a neistoty v
podmienkach trhového hospodárstva. Skúma jednotlivé faktory vzniku rizika, kvantifikáciu rizika a
spôsoby jeho redukcie. Zaoberá sa spôsobmi redukcie podnikateľského rizika ako sú flexibilita,
diverzifikácia, delenie rizika, transfer rizika a poistenie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je problematika podnikateľského rizika, ktoré má negatívnu a
pozitívnu stránku. Znižovanie podnikateľského rizika sa realizuje prostredníctvom diverzifikácie,
flexibility, delenia rizika, transferu rizika a poistenia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E404 Podnikové financie
Gestor: doc. Ing. Serenčéš Peter PhD.
Katedra: Katedra financií
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Finančná politika podnikov, finančné plánovanie podnikov, finančné riadenie
podnikov, získavanie a alokácia finančných zdrojov, podnikové financie a investovanie, majetková
a finančná štruktúra, finančná analýza a kontrola, platobný styk podnikov
Cieľ predmetu: - oboznámiť študentov s fundamentálnymi otázkami teórie podnikových financií, objasniť kategoriálny aparát, - prispieť k výchove profesionálne zdatných manažérov podniku.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621E103 Podnikové hospodárstvo
Gestor: prof. Ing. Bielik Peter PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: - podstata podniku a podnikanie - okolie podniku, prvky okolia, interné a
externé faktory - organizačno-právne formy podnikania, organizačná výstavba podniku - ciele,
funkcie podniku a charakteristiky jeho životného cyklu - výrobná činnosť podniku - výrobné
faktory a ich produktívnosť (zohľadnenie špecifík pôdohospodárstva)
- podnikové výkazy a ich
využitie pre potreby ekonomického riadenia - základné podnikové kategórie - podnikateľský plán
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o fungovaní podniku v trhovej ekonomike, jeho
majetkovým a kapitálovom vybavení. Pochopí vzťahy medzi nákladmi a výnosmi ako nástroja
tvorby zisku. Bude schopný zostaviť jednoduchý výkaz cash flow a hodnotiť výkonnosť podniku,
čo preukáže spracovaním projektu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia

244

Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E303 Podnikové informačné systémy
Gestor: doc. Ing. Kučera Milan CSc.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet umožňuje zoznámiť sa s koncepciou rozvoja a využívania AIS v
poľnohospodársko-potravinárskom komplexe. Rozhodujúca časť učiva je zameraná na vytváranie
informačnej základne v podmienkach databankových technológií spracovania údajov. Dôležitou
súčasťou je technicko-programové zabezpečenie prevádzkovania podnikového IS podľa
jednotlivých podsystémov ako dlhodobý majetok, zásoby, zvieratá, pracovné sily a účtovníctvo
Cieľ predmetu: Pripraviť študentov na využívanie podnikových informačných systémov
v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe v súvislosti s prípravou vstupných údajov a
využívaním informácií pre potreby rozhodovania a riadenia na všetkých stupňoch riedenia podniku
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E407 Podnikové poradenstvo
Gestor: prof. Ing. Kadlečíková Mária CSc.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet približuje ucelený prehľad o problematike poradenstva pri riadení
podniku. Poradenstvo pre riadenie sa už dlhodobo uznáva za veľmi užitočnú profesionálnu službu,
ktorá pomáha riadiacim pracovníkom analyzovať a riešiť praktické problémy, pred ktorými stojí
ich organizácia.
Cieľ predmetu: Súčasné obdobie je prezentované významným stupňom inovácií vo výrobných,
technologických a spoločenských procesoch. Medzi významné aktivity preto možno zaradiť služby
pre podnikateľské subjekty. Jednou z takýchto aktivít je aj podnikové poradenstvo. Cieľom
predmetu je poskytnúť kvalifikované informácie o organizačných štruktúrach poľnohospodárskeho
poradenstva.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E304 Podnikovohospodárska štatistika
Gestor: doc. Ing. Obtulovič Peter CSc.

245

Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Podnikovohospodárska štatistika je súčasťou štatistického informačného
systému. Vychádza z odvetvových klasifikácií ekonomických činností. Zaoberá sa štatistikou
národného bohatstva a štatistikou pracovných zdrojov ako súčasti ekonomického potenciálu
krajiny. Rozoberá základné makroekonomické ukazovatele výstupu hospodárskych činností, skúma
cenovú štatistiku a relatívne ukazovatele úrovne hospodárenia vhodne usporiadané do národných
účtov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov ako kvantitatívne zobraziť a analyzovať
sociálno-hospodárskych javov a procesov za určité obdobie na určitom území. Poslaním predmetu
je sprostredkovať poznanie týchto javov a procesov pomocou číselných charakteristík v čase a
priestore.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z205 Podpníky ovocných drevín
Gestor: Ing. Mezey Ján PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva,vinohradníctva a vinárstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Podpníky a odroda, dve dôležité súčasti celistvého organizmu ovocného stromu.
Vplyv podpníka na rast, rodivosť, odolnosť voči rôznym škodlivým činiteľom a kvalitatívne
vlastnosti naštepenej či naočkovanej odrody. Celosvetový prehľad pestovania podpníkov a náš
prínos do pestovateľskej histórie podpníkov. Špecifiká vzájomných vzťahov medzi podpníkmi a
naštepenými odrodami. Všeobecné požiadavky na podpníky, vznik a povoľovanie nových
podpníkov. Pestovateľské hodnotenia podpníkov pre jablone, hrušky, čerešne a višne, slivky,
marhule, broskyne, škrupinové ovocie, pre stromčekové tvary ríbezlí a egrešov a pre menej známe
druhy ovocia.
Cieľ predmetu: Poskytnúť poznatky o sortimente a pestovateľských vlastnostiach podpníkov pre
jednotlivé ovocné druhy.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A472 Podporné programy rozvoja vidieka
Gestor: prof. Ing. Lacko- Bartošová Magda CSc.
Katedra: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Strategické priority a horizontálne a vertikálne tematiky. Investície do
podnikateľských podnikov. Zlepšenie spracovateľnosti a predajnosti poľnohospodárskych
produktov. Verejnoprospešné investície (neziskové investície). Investície do výrobného
hospodárstva. Podpora prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí a) Pozemkové úpravy, b)
Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti. Vzdelanie. Podpora rozvoja základnej infraštruktúry
obcí. II. Metodika písania projektov na získanie nenávratných finančných prostriedkov pre rozvoj
poľnohospodárstva a vidieka z rozpočtu: MP SR 2. MVRR SR 3. MH SR 4. MPSV a R SR III.
Podnikateľské poradenstvo. Metodika spracovania plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí
v zmysle zákona č. 351/2004 Z.z. Poradenstvo pre drobných hospodárov, polozásobiteľov 3.
Metodika analýz činnosti podnikateľov a prijektov 4. Správna poľnohospodárska prax 5.
Environmentálne programy 6. Monitorovanie a informačné systémy a ďalšie.
Cieľ predmetu: 1. Pripraviť kvalifikovaných odborníkov na lepšie využitie Štrukturálnych fondov
na vidieku av poľnohospodárskej praxi osvojením si zručnosti písania žiadostí a podnikateľských
plánov pre podnikateľov na vidieku (obec, poľnohosp. ako živ. podnikanie)
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E103 Poistenie
Gestor: doc. Ing. Serenčéš Peter PhD.
Katedra: Katedra financií
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet je zameraný na štúdium rizika a neistoty, jej interpretácie v trhovom
hospodárstve. Vymedzenie a charakteristika rizika, poznanie kritérií a druhov rizík, príčin
vnútorných a vonkajších účinkov exogénnych a endogénnych, predikcia rizika, poznanie príčin
šance ekonomického úspechu a neúspechu, charakteristika poistenia, ekonomika poisťovní, právny
rámec poistenia a system sociálneho zabezpečenie v SR.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť ucelený obraz o riziku, možnostiach eliminácie s
akcentom na poistenie a teoretických otázkach, praktickom fungovaní jednotlivých súčastí systému
sociálneho zabezpečenia v SR.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E113L Pokročilý stupeň (AJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
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Obsah predmetu: Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a
počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej
reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v
cudzom jazyku.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E113Z Pokročilý stupeň (AJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a
počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej
reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v
cudzom jazyku.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E114L Pokročilý stupeň (FJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: FR
Obsah predmetu: Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a
počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej
reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v
cudzom jazyku.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E114Z Pokročilý stupeň (FJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
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Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: FR
Obsah predmetu: Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a
počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej
reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v
cudzom jazyku.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E115L Pokročilý stupeň (NJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a
počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej
reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v
cudzom jazyku.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E115Z Pokročilý stupeň (NJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a
počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej
reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v
cudzom jazyku.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 222E116L Pokročilý stupeň (RJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a
počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej
reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v
cudzom jazyku.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E116Z Pokročilý stupeň (RJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a
počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej
reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v
cudzom jazyku.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E117Z Pokročilý stupeň (ŠJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: ES
Obsah predmetu: Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a
počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej
reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v
cudzom jazyku.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 222E117L Pokročilý stupeň (ŠJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: ES
Obsah predmetu: Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a
počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej
reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v
cudzom jazyku.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 462A202 Pokusníctvo a biometrika
Gestor: Ing. Gažo Ján PhD.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Úvod do experimentálnej práce. Metodiky pokusov, usporiadanie pokusných
členov, plán pokusu. Deskriptívne metódy biometrickej analýzy. Odhady a intervaly spoľahlivosti.
Testovanie štatistických hypotéz, parametrické a neparametrické metódy. Analýza rozptylu. Testy
kontrastov. Vzťahy medzi premennými - korelačná a lineárna regresná analýza. Využitie
štatistického softvéru univerzity.
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné idey a nástroje na pochopenie dôležitej úlohy
biometriky v bežných empirických analýzach a vo výskume.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U407 Politika EÚ v oblasti podpory podnikania
Gestor: doc. Ing. Belica Milan CSc.
Katedra: Katedra Európskych politík
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet definuje postavenie malého a stredného podnikania v ekonomike EÚ a
Slovenska, hodnotí kvalitu podnikateľského prostredia, jeho možnosti, ale aj bariéry stojace v ceste
jeho ďalšieho rozvoja. Predmet sa sústreďuje na malé a stredné podnikanie v rámci EU,
oboznamuje s politikou EU v olbasti malého a stredného podnikania a možnosťami finančnej a
nefinančnej podpory EU.
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Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť znalosti z oblasti využívania zdrojov EÚ v oblasti
malého a stredného podnikania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A501 Politika EÚ v oblasti životného prostredia
Gestor: doc. Ing. Ondrišík Peter CSc.
Katedra: Katedra enviromentalistiky a zoológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Environmentálna politika a jej nástroje, zásady ochrany životného prostredia.
Globalizácia a trvalo udržateľný rozvoj, environmentalizmus a environmentalistika, deklarácia o
životnom prostredí. Štruktúra ekopolitiky, princípy, postupy a metódy politiky životného
prostredia. Tvorba environmentálnej politiky Európskej únie. História a vývoj environmentálnej
politiky EÚ. Environmentálne akčné programy EÚ, Agenda 2000, Kyoto protokol, Trvalo
udržateľný rozvoj - Stratégia pre 21. Storočie, CAP a životné prostredie, Európska environmentálna
agentúra. Orgány EÚ zodpovedné za environmentálnu politiku. Podnikanie a environmentálna
politika.
Cieľ predmetu: Študenti získajú poznatky o význame environmentálnej politiky, jej akčných
programoch. Oboznámia sa s jednotlivými predpismi v ochrane životného prostredia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 313E101 Politológia
Gestor: PhDr. Porubčan Peter CSc.
Katedra: Katedra spoločenských vied
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Objasnenie podstaty politiky ako špecifickej sféry spoločenského života,
vyznačujúcej sa bojom o politickú moc a jej využívanie na riadenie spoločnosti. Vysvetlenie
podstaty, funkcií a procesu fungovania politického systému, štátu, politických strán, mechanizmu
tvorby politickej reprezentácie a komparácia volebných systémov. Charakteristika systému
medzinárodných vzťahov, postavenia vybraných medzinárodných organizácií v svetovom
politickom systéme a zahraničnej politiky SR.
Cieľ predmetu: Sprostredkovaním poznatkov o základných kategóriách politológie naučiť
študentov pochopeniu fungovania politického systému a jeho jednotlivých prvkov a formovať ich
aktívny občiansky postoj, a tak prispievať k zvyšovaniu politickej kultúry spoločnosti.
Vyučovacie metódy: semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z105 Poľné a záhradné plodiny
Gestor: prof. Ing. Uher Anton PhD.
Katedra: Katedra zeleninárstva
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Biologické a ekologické základy pestovania poľných a záhradníckych plodín
(hustosiate obilniny, kukurica, okopaniny, technické plodiny, ovocné rastliny, zelenina, vinič
hroznorodý). Ekologické podmienky pestovania, rajonizácia pestovania, vplyv úrodotvorných
prvkov na výšku úrody a jej kvalitu vo vzťahu na striedanie poľných a záhradníckych plodín.
Osevné postupy, sejba a ošetrovanie plodín počas vegetácie.
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentovi základné poznatky o poľných a záhradných plodinách z
hľadiska ich pestovania, ale najmä ich vnímanie ako súčasť krajiny, ďalej protieróznych a
pestovateľských dopadov na krajinu a životné prostredie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z001 Poľné cesty
Gestor: prof. Ing. Streďanská Anna PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Dopravný systém ako dôležitá súčasť projektu pozemkových úprav, kritéria
návrhu cestnej siete, požiadavky na cestnú sieť, hlavné zásady pre voľbu trasy, rozdelenie poľných
ciest a ich základné charakteristiky, technické parametre poľných ciest (šírka, pozdĺžny sklon,
konštrukcia vozoviek).
Cieľ predmetu: Student je schopný vyhotoviť projektovú dokumentáciu poľnej cesty v projekte
pozemkových úprav.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A443 Poľné krmovinárstvo
Gestor: Ing. Vozár Ľuboš PhD.
Katedra: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Poľné krmoviny v regionálnych systémoch pestovania a ich štruktúra. Tvorba
úrod jednoročných a viacročných krmovín. Poľné krmoviny v marginálnych oblastiachpôdoochranné technológie pestovania. Poľné krmoviny v závlahových podmienkach. Špeciálne
trávy. Krmovinové miešanky (jednoročné, pre poľovnú zver, na úhorovanie). Nové, netradičné a
perspektívne krmoviny. Poľné krmoviny pre energetické účely. Pestovanie tráv a ďatelinovín na
semeno. Zber a pozberové ošetrenie semien. Terénne cvičenie vo f. Agrofiniš (linka na pozberové
ošetrenie trávnych osív) a na VPP Kolíňany (biologická kontrola viacročných krmovín).
Hodnotenie krmovinovej základne.
Cieľ predmetu: Prehĺbenie poznatkov v oblasti pestovania krmovín na ornej pôde. Získať nové
poznatky o pestovaní viacročných krmovín na semeno a pozberovom ošetrení osiva. Študent je
schopný navrhnúť krmovinovú základňu pre konkrétny poľnohospodársky podnik.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A421 Poľnohospodárska entomológia
Gestor: prof. Ing. Cagáň Ľudovít CSc.
Katedra: Katedra ochrany rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Charakteristika jednotlivých skupín živočíšnych škodcov: háďatká, roztoče,
hmyz a ich najdôležitejších zástupcov. Živočíšni škodcovia rastlín a ich prostredie. Vzťahy medzi
živočíchmi a rastlinami, vnútrodruhové a medzidruhové vzťahy. Biotický potenciál a populačná
dynamika hmyzu. Ekologické predpoklady pre vznik škody a typy poškodenia rastlín živočíšnymi
škodcami. Progresívne metódy a spôsoby ochrany rastlín.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznať najdôležitejších živočíšnych škodcov a princípy
integrovanej ochrany rastlín proti nim.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A422 Poľnohospodárska fytopatológia
Gestor: doc. Ing. Hudec Kamil PhD.
Katedra: Katedra ochrany rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Metódy poľnej diagnostikácie chorôb poľnohospodárskych rastlín. Etiológia a
pôvodcovia infekčných chorôb: fytopatogénne vírusy, mykoplazmy rickettsie, baktérie a huby.
Škodlivosť, vzťahy hostiteľská rastlina-patogén, závislosť tohoto vzťahu na abiotických faktoroch.
Komplexná ochrana osiva poľnohosp. rastlín. Preventívne a kuratívne spôsoby boja s prihliadnutím
na ochranu životného prostredia a kvalitu produktov RV.
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Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznávať najvýznamnejších pôvodcov infekčných chorôb a
poznať možnosti ochrany rastlín proti nim.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, terénne cvičenia, exkurzie,
písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621U302 Poľnohospodársky systém EÚ
Gestor: doc.Dr.Ing. Fekete Pavol PhD.
Katedra: Katedra Európskych politík
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vývoj európskeho poľnohospodárstva, charakteristické črty poľnohospodárstva
EÚ. Systém a elementy SAP, Vznik a vývoj Spoločnej agrárnej politiky a politiky rozvoja vidieka
EÚ. Systém predpisov súvisiacich s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami v EÚ. WTO, a
medzinárodný agrárny obchod EÚ. Legislatívne akty EÚ v oblasti SAP a SR.Rozširovanie EÚ a
dopady prístupu NČK na poľnohospodársku výrobu EÚ a nových členských štátov Strednej a
Východnej Európy.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so systémom, elementami, štruktúrou a
legislatívou poľnohospodárstva a poľnohospodárskych inštitúcií Európskej únie a možnosti rozvoja
poľnohospodárstva SR v podmienkach EÚ.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A208 Poľovníctvo I.
Gestor: doc. Ing. Gašparík Jozef CSc.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Hospodársky význam poľovníctva a jeho historický vývoj. Zoologická a
biologická charakteristika poľovnej zveri. Chov, prikrmovanie a ochrana poľovnej zveri.
Zlepšovanie životného prostredia poľovnej zveri, chovateľské zariadenia pre poľovnú zver.
Selektívny lov zveri. Ošetrovanie a zužitkovanie ulovenej zveri. Úprava trofejí, ich hodnotenie a
bodovanie. Chovateľské prehliadky a výstavy trofejí zveri. Selektívny lov zveri. Organizácia
poľovníctva na Slovensku. Poľovnícke tradície a zvyklosti. Praktická časť výučby (terénne
cvičenia) sa realizujú na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky z biológie všetkých druhov poľovnej zveri a o základných
zásadách starostlivosti a obhospodarovania hospodársky významných druhov. Nadobudne
teoretické vedomosti o spôsoboch poľovania na jednotlivé druhy zveri, prvotné ošetrenie diviny a
trofejí.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A209 Poľovníctvo II.
Gestor: doc. Ing. Gašparík Jozef CSc.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Poľovnícka kynológia. Rozdelenie poľovných plemien psov. Základná
charakteristika jednotlivých skupín poľovných plemien psov. Posudzovanie exteriéru a pracovného
výkonu psa. Poľovnícke strelectvo, teoretické a praktické ovládanie streľby z poľovníckych zbraní
a streliva, cvičné streľby a skúšky z brokových a guľových zbraní - splnenie limitu. Plánovanie
v chove a lovepoľovnej zveri. Legislatívno-právne normy v poľovníctve. Praktická časť výučby
(terénne cvičenia) sa realizujú na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany.
Cieľ predmetu: Študenti nadobudnú poznatky z poľovníckej kynológie nevyhnutné pre správne
vedenie a výcvik psa na poľovnú upotrebiteľnosť. Nadobudnú znalosti o legislatívnych predpisoch
upravujúcich podmienky výkonu práva poľovníctva. Získajú znalosti o konštrukcii, podmienkach
držania a údržby poľovnej zbrane, absolvujú praktickú skúšku zo zaobchádzania so zbraňou. Na
základe vysvedčenia o absolvovaní predmetu sú oprávnení obdržať poľovnícky lístok.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z404 Pomológia
Gestor: doc. Ing. Paulen Oleg PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva,vinohradníctva a vinárstva
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Pomológia ako ovocinárska veda, predmet a praktické využitie pomológie,
pomologické sústavy, pomologické zbierky. Vznik a udržiavanie odrôd. Uznávacie pokračovanie
pri registrácii odrôd. Pomologické znaky vegetatívnych a generatívnych orgánov. Botanický pôvod,
pomologické triedenie odrôd a charakteristika významných vlastností (habitus, rodivé drevo,
rýchlosť rastu, termín dozrievania, vlastnosti plodov, nároky na prostredie a rajonizácia,
odporúčané podpníky, pestovateľské tvary, citlivosť na nepriaznivé faktory prostredia, rodivosť)
vybraného sortimentu odrôd jabloní, hrušiek, dule, mišpule, slivkovín, čerešní, višní, marhúľ,
broskýň, drobného a škrupinovitého ovocia.
Cieľ predmetu: Poskytnúť poznatky o vzniku a využití odrôd ovocných rastlín a zoznámiť
študentov s hospodársky významnými vlastnosťami na Slovensku registrovaných odrôd ovocných
drevín.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 726A402 Poruchy metabolizmu a výživy
Gestor: prof. Ing. Turianica Ivan DrSc.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Teoretické základy výživy ako súčasť výmeny látok. Princípy vzniku
metabolických porúch a porúch v súvislosti s výživou ľudí. Charakteristika možných porúch
metabolizmu jednotlivých druhov makronutrientov, mikronutrientov, nonnutrientov a vody.
Biochemická podstata nadbytku a nedostatku živín. Analýza porúch tukového metabolizmu,
oxidačných a antioxidačných procesov ako patofyziologických mechanizmov preferenčne
sledovaných civilizačných ochorení.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o poruchách metabolizmu človeka súvisiacimi s
poruchami výživy a ich dopadmi na patofyziologické mechanizmy v organizme človeka.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A512 Posudzovanie a hodnotenie krmív
Gestor: doc. Ing. Juráček Miroslav PhD.
Katedra: Katedra výživy zvierat
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Weendenská a van Soestova detergentná analýza krmiva, chemické a
fyzikálno- chemické inštrumentálne metódy v analytike krmív, odber vzoriek a ich úprava pre
laboratórnu analýzu, laboratórne stanovenie organických a anorganických živín v krmivách,
stanovenie stráviteľnosti organickej hmoty in vitro, výpočet ukazovateľov výživnej hodnoty krmiva
pre prežúvavce a neprežúvavce, stanovenie výsledkov fermentačného procesu silážovaných krmív,
určenie kvalitatívnej triedy konzervovaných krmív. V praktických podmienkach hodnotenie
senzorických vlastností krmív.
Cieľ predmetu: Študenti získajú znalosti o princípoch a význame chemických analýz a hodnotení
kvality krmív.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422Z405 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Gestor: prof. Ing. Streďanská Anna PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
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Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact
Assessment - EIA) ako hlavný nástroj medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie
trvalo udržateľného rozvoja. Dôvody a účel zavedenia procesu EIA do legislatívy SR. Účastníci a
ich právomoci, práca s verejnosťou. Proces posudzovania a výklad jednotlivých krokov
posudzovania v zmysle zákona NR SR č.24/2006 Z.z. pri posudzovaní predpokladaných vplyvov
strategických dokumentov pred ich schválením (strategické posudzovanie-SEA) a navrhovaných
stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo
pred ich povolením (projektové posudzovanie-EIA). Povoľovanie a schvaľovanie posudzovaných
dokumentov a činností. Podkladové materiály a obsahová náplň dokumentácií EIA. Predpokladané
vplyvy, metódy ich hodnotenia a eliminácia negatívnych vplyvov na zložky ŽP a zdravie
obyvateľov v základných odboroch činností: poľnohospodárstvo, urbanizmus a územné plánovanie,
vodné hospodárstvo, infraštruktúra, šport a rekreácia, doprava, energetika, odpadové hospodárstvo.
Cieľ predmetu: Študent nadobudne aktuálne poznatky zo základných princípov a postupových
krokov procesu EIA a SEA. Umožní mu zaradiť sa do pracovných skupín podnikajúcich v oblasti
EIA, ale aj v činnostiach uplatňujúcich princípy TUR.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P506 Potravinárska mykológia
Gestor: doc. Ing. Tančinová Dana PhD.
Katedra: Katedra mikrobiológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základná morfologická, fyziologická a biochemická charakteristika kvasiniek a
vláknitých mikroskopických húb významných v potravinárstve a biotechnológiách. Využitie týchto
organizmov pri výrobe potravín a pri biotechnologických procesoch. Ich negativný význam znehodnocovanie potravín, nežiadúca kontaminácia, tvorba mykotoxínov. Podrobná charakteristika
druhov rodov Aspergillus, Penicillium, Fusarium a ďalších významných v potravinárstve a
biotechnológiách. Izolácia a identifikácia mikroskopických húb z potravín. Zisťovanie toxinogenity
vybraných izolátov mikroskopických húb.
Cieľ predmetu: Študenti získajú teoretické a praktické poznatky z izolácie a identifikácie druhov
resp. rodov mikroskopických húb významných v potravinárstve. Zvládnu základné techniky
využívané v oblasti potravinárskej mykológie. Naučia sa základné makromorfologické,
mikromorfologické a fyziologické charakteristiky druhov resp. rodov mikroskopických húb.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621M406 Potravinárska technika 1
Gestor: doc. Ing. Opáth Rudolf CSc.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Dopravné zariadenia v potravinárskom priemysle, zariadenia na čistenie a
triedenie, stroje na drvenie, strúhanie a lisovanie, stroje na mletie a miešanie múky, zariadenia
na spracovanie cesta, zariadenia na chladenie a tepelnú úpravu rastlinných produktov, zariadenia
na sušenie, zariadenia na ohrev a zahusťovanie štiav, zariadenia na extrakciu, destiláciu a
miešanie kvapalín.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o princípoch práce strojov na spracovanie rastlinných
produktov. Pochopí procesy prebiehajúce v týchto zariadeniach, konštrukciu strojov a možnosti ich
použitia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 541M407 Potravinárska technika 2
Gestor: doc. Ing. Zeman Stanislav PhD.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Technika pre zvoz mlieka, ošetrenie mlieka po prevezení. Chladiče mlieka.
Pasterizácia, homogenizácia. Stroje a zariadenia na výrobu konzumného mlieka. Zariadenia na
výrobu smotany, masla. Stroje a zariadenia pre výrobu syrov. Stroje a zariadenia na zahustené
mlieko a sušené mlieko. Stroje a zariadenia na výrobu a balenie kyslomliečnych výrobkov. Stroje
na výrobu a balenie smotanových krémov a tvarohu. Závody na výrobu mäsa. Stroje a zariadenia
na porážku ošípaných, HD. Stroje a zariadenia na delenie, vykosťovanie a porcovanie. Zariadenia
na chladenie a tepelnú úpravu mäsových výrobkov. Zariadenia na opracovanie hydiny.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o koštrukčom riešení strojov a zariadení na výrobu
mäsových a mliečných výrobkov . Získané poznatky je schopný aplikovať pri navrhovaní
technologických postupov pri spracovaní
poľhospodárskych produktov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 541A406 Potravinová bezpečnosť
Gestor: Ing. Kopčeková Jana PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Základné problémy ľudstva a biosféra, produkcia zdrojov výživy, sociokultúrne a psycho -sociálne faktory výživovej politiky, rozhodujúce faktory vplývajúce na
potravinovú bezpečnosť, globálne problémy sveta, výživová situácia vo svete a jej historický vývoj,
koncepcia pôdohospodárskej politiky z hľadiska zabezpečenia potravinovej bezpečnosti na
Slovensku, problémy hladu a podvýživy vo svete, výživová politika rozvojových a vyspelých
krajín, zabezpečenie svetovej populácie pitnou vodou, ekologické problémy produkcie
potravinových zdrojov, zdroje a kvalita potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, riešenie
potravinovej bezpečnosti vo svete, program vyspelých štátov pre zlepšenie výživovej situácie
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o produkcii potravinových zdrojov, jej ekologických
problémoch, faktoroch výživovej politiky, potravinovej bezpečnosti a výživovej politiky u nás a vo
svete.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z413 Pozberová technológia záhradníckych plodín
Gestor: prof. Ing. Valšíková Magdaléna PhD.
Katedra: Katedra zeleninárstva
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Kvalita záhradníckych plodín, základné pojmy, vplyvy na kvalitu, požiadavky
na kvalitu, bezpečnosť vlastností zeleniny, manažment kvality, straty a rezervy v produkčných
systémoch pri zbere, po zbere, racionalizácia pozberovej úpravy a skladovania, pozberové operácie
a linky, typy skladov, vybavenie skladov, nároky na podmienky skladovania, proces uskladnenia,
vyskladnenia a aklimatizácie, trhové úpravy.
Cieľ predmetu: Oboznámiť sa s technológiami pozberovej úpravy záhradníckych plodín,
skladovania, spôsobu balenia a transportovania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z502 Pozemkové úpravy a cesty
Gestor: doc. Ing. Muchová Zlatica PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsah, dôvody a účastníci pozemkových úprav. Konanie o začatí pozemkových
úprav - prípravné konanie. Konanie o pozemkových úpravách - všeobecné zásady funkčného
usporiadania územia, register pôvodného stavu. Vyrovnanie - zásady pre umiestnenie a
usporiadanie nových pozemkov. Zjednodušené a zrýchlené postupy vypracovania pozemkových
úprav. Smerové a výškové návrhové prvky poľnej cesty. Prvky cesty v priečnom reze. Cestné
objekty a vozovky. Ekonomické vyhodnotenie cesty. Projektová dokumentácia poľnej cesty.
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Cieľ predmetu: Študent získa aktuálne poznatky o procesnom postupe pozemkových úprav na
Slovensku. Pochopí postupnosť projekčných činností v súlade s optimálnym priestorovým a
funkčným usporiadaním krajiny. Je schopný spracovať projektovú dokumentáciu poľnej cesty.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z002 Pozemkové úpravy I.
Gestor: doc. Ing. Muchová Zlatica PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Začiatky pozemkových úprav na Slovensku; Konanie o začatí pozemkových
úprav - úvodné podklady (operát obvodu pozemkových úprav, aktualizácia BPEJ a ocenenie
pozemkov, register pôvodného stavu, všeobecné zásady funkčného usporiadania územia); Nové
priestorové usporiadanie územia (zásady pre umiestnenie nových pozemkov); Plán verejných a
spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na MÚSES; Vykonanie projektu pozemkových
úprav (rozdeľovaní plán).
Cieľ predmetu: Študent získa aktuálne poznatky o procesnom postupe pozemkových úprav na
Slovensku a v zahraničí. Pochopí postupnosť projekčných činností v súlade s optimálnym
priestorovým a funkčným usporiadaním krajiny.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 380M401 Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Gestor: Ing. Balková Milada PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá vznikom, zmenou a zánikom pracovného pomeru, nárokmi
zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov, základnými právami a slobodami v pracovnom práve,
princípmi práva sociálneho zabezpečenia a inými sociálnymi udalosťami v systéme sociálneho
zabezpečenia.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami pracovného
práva a práva sociálneho zabezpečenia a s ich uplatňovaním v praxi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 380U101 Pracovné právo a sociálne poistenie
Gestor: JUDr. Bezáková Lýdia CSc.
Katedra: Katedra práva
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet vysvetľuje vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru, pracovnú
disciplínu, nárok na dovolenku na zotavenie, náhradu škody v pracovnoprávnych vzťahoch, lehoty
na uplatňovanie práv a nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a iné právne inštitúty pracovného
práva, predmet sa ďalej zaoberá otázkami sociálneho poistenia a rozsahom sociálneho poistenia.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými právnymi poznatkami z
tohoto právneho odvetvia, ako aj s problémami spojenými s ich uplatňovaním v aplikačnej praxi.
Po absolvovaní predmetu študent bude schopný riešiť otázky súvisiace s pracovnoprávnymi
vzťahmi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P504 Praktiká z mlynárstva a pekárstva
Gestor: prof. Ing. Muchová Zdena CSc.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Obsah je zameraný na laboratórnu a prevádzkovú kontrolu výrobných procesov.
Úzko nadväzuje na predmet Technologia spracovania cereálii. Dôraz sa kladie na dokonalú
znalosť technologických výpočtov a riešenie vybraných problémov. Znalosti sú overované v
podmienkach správnej výrobnej mlynársko-pekársko-cestovinárskej praxe formou prevádzkových
cvičení.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je prehĺbiť predovšetkým praktické poznatky z oblasti
cereálnych technológií. Študent dokáže tvoriť rámcové technologické postupy všetkých druhov
cereálnych potravín. Preukáže to vypracovaním a obhájením semestrálneho projektu výroby
nového (inovovaného, netradičného) výrobku.
Vyučovacie metódy: semináre, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 344E207 Praktikum účtovníctva
Gestor: Ing. Škorecová Emília CSc.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsah predmetu je zameraný najmä na: možnosti vedenia analytickej evidencie
(všeobecne, k pohľadávkam a záväzkom podľa zostatkovej doby splatnosti), špecifiká účtovania
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pestovateľských celkov trvalých porastov, problematiku noriem prirodzených úbytkov zásob,
vedenie pokladničnej knihy, problematiku zostavovania interných smerníc v oblasti účtovníctva a
charakteristiku ich jednotlivých druhov, štruktúru a obsah inventúrnych súpisov, uchovávanie
účtovnej dokumentácie (registratúrny poriadok a registratúrny plán) a prechod z jednoduchého
účtovníctva na podvojné.
Cieľ predmetu: Študent si doplní teoretické vedomosti z podvojného účtovníctva podnikateľov,
získané v predchádzajúcich semestroch, praktickým účtovaním a zostavovaním potrebných
účtovných dokladov a písomností. V rámci okruhov preberanej problematiky bude schopný viesť
účtovnú agendu v súlade s požiadavkami účtovnej legislatívy i praxe.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U103 Právo životného prostredia
Gestor: JUDr. Palšová Lucia PhD.
Katedra: Katedra práva
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Obsahovým zameraním predmetu je právna regulácia životného prostredia,
konkrétna právna úprava ochrany prírody a krajiny, a jednotlivých zložiek životného prostredia ako
ovzdušie, voda, pôda a právna úprava nakladania s odpadmi. Pôsobnosť štátnej správy a
samosprávy v oblasti ochrany ŽP. Medzinárodné a európske environmentálne právo vrátane
urovnávania sporov vyplývajúcich z ich porušenia a právna zodpovednosť.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s právnou úpravou životného
prostredia, starostlivosťou o jednotlivé zložky ŽP v podmienkach SR, s pôsobnosťou orgánov
štátnej správy a samospráv v oblasti ochrany ŽP a o medzinárodných aspektoch envir. práva. Po
absolvovaní predmetu by mal študent byť schopný orientovať sa v predmetnej oblasti.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P308 Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve
Gestor: doc. Ing. Kačániová Miroslava PhD.
Katedra: Katedra mikrobiológie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Modelovanie mikrobiálnych vzťahov a štruktúra potravín v prediktívnej
mikrobiológii. Charakteristika individuálnej rastovej kinetiky vybraných mikroorganizmov.
Modelovanie vzťahov medzi vybranými druhmi mikroorganizmov. Tvorba bakteriálnych kolónií.
Rastová krivka mikroorganizmov, matematický popis rastovej krivky. Špecifická rastová rýchlosť.
Modelovanie mikrobiologických procesov a rastu mikroorganizmov, modelovanie prirodzeného
odumierania mikroorganizmov, spotreby substrátu a tvorby produktov. Modelovanie procesu
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sterilizácie a spotreby kyslíka. Prediktívne modelovanie a mikrobiálna lag fáza. Programy
modelovania mikroorganizmov za definovaných podmienok.
Cieľ predmetu: Študent získa všeobecné poznatky zo systematiky a charakteristiky vybraných
taxónov baktérií, kvasiniek a vláknitých mirkroskopických húb významných v potravinárskom
priemysle. Získa praktické zručnosti dôležité pri izolácii a identifikácii mikroorganizmov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M502 Presné poľnohospodárstvo
Gestor: prof. Ing. Nozdrovický Ladislav PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Jadro predmetu tvoria základné princípy technických a technologických
prostriedkov využívaných v systéme presného poľnohospodárstva. Študenti majú možnosť sa
oboznámiť s aplikáciami GPS v poľnohospodárstve, s prácou v GIS. Získané vedomosti z oblasti
vyhodnocovania a analyzovania údajov v presnom poľnohospodárstve si preveria na konkrétnych
úlohách. Dôraz bude kladený na samostatnú prácu, ale aj prácu v tíme.
Cieľ predmetu: Študent získa základné poznatky z oblasti technológií presného
poľnohospodárstva. Osvojí si základy funkcie a obsluhy prijímačov GPS, pochopí základné
princípy navigácie poľných strojových súprav, metódy variabilnej aplikácie vstupov, pochopí
princípy merania variability úrody poľných plodín. Oboznámi sa s metódami vyhodnocovania a s
prácou v prostredí GIS.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, skupinové práce, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z402 Prevádzka melioračných sústav
Gestor: doc. Ing. Kalúz Karol CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Melioračné sústavy ako regulačné faktory vodného režimu v hydrologickom
obvode a v poľnohospodárskej krajine. Druhy a funkcie melioračných sústav. Organizácia riadenia
prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie melioračných sústav a ich elementov. Základné
charakteristiky hlavných melioračných zariadení a jednotlivých druhov a typov melioračného
detailu sústav. Preventívne opatrenia proti znižovaniu účinnosti elementov melioračného detailu.
Smery technického vývoja v závlahách. Plánovanie a technologické postupy údržby a opráv
elementov melioračnej sústavy.

264

Cieľ predmetu: Získanie prehľadu o funkciách, činnosti a prevádzke hydromelioračných
zariadení.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 911M202 Prevádzková prax
Gestor: doc. Ing. Gálik Roman PhD.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Odborná prax sprostredkováva prepojenie školy s praxou, pomáha študentom
overiť si získané teoretické vedomosti s prvovýrobou a získať praktické návyky, organizačné
skúsenosti a vytvára priestor pre jednanie a prácu so zamestnancami podniku. Podmienkou k
udeleniu zápočtu je: - preukázanie základných odborných znalostí o organizácii na základe
vypracovania písomnej správy - potvrdenie o absolvovaní praxe podpísané povereným
pracovníkom organizácie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je pomáhať študentom overiť si získané teoretické vedomosti s
prvovýrobou a získať praktické návyky,organizačné skúsenosti a vytvára priestor pre jednanie a
prácu so zamestnancami podniku.
Vyučovacie metódy: písomné práce, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911P302 Prevádzková prax
Gestor: Ing. Kozelová Dagmar PhD.
Katedra: Dekanát FBP
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: V rámci praxe sa študenti oboznámia s výrobno-technologickými podmienkami
v rastlinnej a živočíšnej výrobe, so spôsobmi získania, skladovania, spracovania a úpravy
produktov rastlinnej a živočíšnej výroby. Analyzujú systémy zabezpečenia a kontroly v rastlinnej
produkcii - ochrana rastlín, ochrana proti škodcom a chorobám od pestovania až po skladovanie a
spracovanie. Analyzujú systémy zabezpečenia kontroly v živočíšnej produkcii - ochrana a kontrola
zdravotného stavu zvierat, kontrola získavania mlieka až po predaj a pod. Analyzujú ekonomické a
marketingové postupy speňažovania poľnohospodárskych produktov a ich umiestňovaniu na trhu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získať základne poznatky o činnosti agropotravinárskych
podnikov zabezpečujúcich produkciu a spracovanie poľnohospodárskych produktov. Prevádzková
prax sa uskutočňuje na vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU Nitra.
Vyučovacie metódy:
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 911M102 Prevádzková prax 1
Gestor: doc. Ing. Gálik Roman PhD.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Prevádzková prax I. absolvovaná vo vybranom subjekte v intenciách študijného
odboru pomáha študentom oboznámiť sa s problémami výroby. Študenti si v prvovýrobe overia
teoretické poznatky získané doterajším štúdiom odborných predmetov na SPU. Prevádzková prax I.
im umožní vniknúť do problematiky manažérstva kvality produkcie, ako aj oboznámiť sa s
problémami spojenými so zabezpečením prevádzkovej bezpečnosti techniky.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je pomáhať študentom overiť si získané teoretické vedomosti v
prvovýrobe a získať praktické návyky, organizačné skúsenosti a vytvárať priestor pre jednanie a
prácu so zamestnancami podniku.
Vyučovacie metódy: terénne cvičenia, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911M204 Prevádzková prax 2
Gestor: doc. Ing. Gálik Roman PhD.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Prevádzková prax II. nadväzuje svojou štruktúrou činnosti študentov na
"Prevádzkovú prax I". Študenti si v praktických podmienkach prehĺbia svoje vedomosti z ďalších
aspektov, ktoré zahŕňa študijný odbor "Manažérstvo kvality produkcie a prevádzková bezpečnosť
techniky". Ďalším cieľom je, aby po absolvovaní prevádzkovej praxe I. a II. boli študenti schopní
posúdiť kvalitu produkcie v zmysle požiadaviek praxe.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je umožniť študentovi priamo v podmienkach vybraného
subjektu a v intenciách študijného smerovania účasť na výrobnej činnosti pod vedením
zodpovedného pracovníka zo strany podniku priamo vo výrobnom procese.
Vyučovacie metódy: terénne cvičenia, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M406 Prevádzkovanie a bezpečnosť technických zariadení
Gestor: Ing. Žitňák Miroslav PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Prevádzkovanie a údržba vybraných častí technických zariadení. Bezpečnosť,
požiarna ochrana, kontroly a revízie vybraných technických zariadení.
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Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o prevádzkovaní a bezpečnostných opatreniach spojených
s technickými zariadeniami.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U408 Priestorová ekonomika
Gestor: doc. Ing. Belica Milan CSc.
Katedra: Katedra verejnej správy
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Cieľom predmetu je informovať študentov o nástrojoch, ktoré ovplyvňujú a
kontrolujú ekonomické procesy v priestore. Predmet oboznamuje s priestorovými teóriami, ktoré sú
základom ďalšieho pochopenia faktorov ovplyvňujúcich rozdielny stupeň rozvoja jednotlivých
regiónov, uvádza možnosti a metódy ich riešenia z hľadiska efektívnej lokalizácie firmy v
priestore.
Cieľ predmetu: Študenti sa oboznámia s priestorovými teóriami, s nástrojmi ekonomických
procesov v pristore a budú informovaní o možnostiach a metódach lokalizácie podnikania v
priestore.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z203 Priestorová kompozícia
Gestor: Mgr. Laurová Slávka PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vymedzenie pojmov. Vnímanie a znázornenie trojrozmerného priestoru.
Vlastnosti elementov architektonickej kompozície. Základné interpretačné kategórie
architektonickej kompozície. Vlastnosti architektonického priestoru. Stabilita a dynamika vo
vnímaní architektonického priestoru. Tektonické a netektonické prvky a detaily v architektonickej
kompozícii.
Cieľ predmetu: Pochopenie a tvorivé vnímanie priestorov a jeho elementov, tvorivá práca s nimi,
použitie elementov a ich vlastností na naplnenie autorského kompozičného zámeru, schopnosť
analyzovať tvorbu a vnímanie architektonického priestoru.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 522M106 Princípy alternatívnych zdrojov energie
Gestor: RNDr. Božiková Monika PhD.
Katedra: Katedra fyziky
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Energia z pohľadu fyziky. Fyzikálne aspekty využívania energie Slnka, vody,
vetra a geotermálnej energia. Fyzikálne princípy získavania a využívania slnečnej energie, veternej
energie, vodnej energie - MVE a geotremálnej energie. Slnečná energia (fotoelektrický jav,
fotovoltaika, slnečné kolektory, fyzikálne aspekty využitia a prevádzky), Vodná energia (fyzikálny
princíp využitia energie vody, malé vodné elektrárne), Veterná energia (fyzikálna podstata prúdenia
vzduchu a jej využitie vo veterných elektrárňach, fyzikálny prncíp výroby elektriny vo veternej
elektrárni), Geotermálna energia - geofyzikálnne aspekty ja princípy jej využitia).
Cieľ predmetu: Študent po absolvovaní predmetu získa komplexný pohľad na fyzikálne princípy
získavania energie z vybraných alternatívnych zdrojov (slnečná energia, veterná energia, vodná
energia a geotermálna energia). Nadobudne zručnosti v návrhu parametrov vybraných systémov
využívajúcich AZE, čo preukáže spracovaním domácich zadaní a záverečnej semestrálnej
seminárnej práce zameranej na jeden z alternatívnych zdrojov energie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, písomné práce, individuálna práca, skupinové
práce, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 921U701 Prípadová štúdia
Gestor: prof. JUDr. Bandlerová Anna, PhD.
Katedra: Centrum medzinárodných programov
Semester: Z,L ECTS kredity: 10,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Študenti získajú vedomosti z pratickej implementácie Osi 4 v SR - s ohľadom
na prípravu, implementáciu, monitorovanie, hodnotenie miestnych rozvojových stratégií, zloženie a
inštitucionálne štruktúry "miestnych akčných skupín", procesy prípravy, výberu a implementácie
konkrétnych projektov v prostredí "miestnych akčných skupín". Cieľom prípadovej štúdie je tiež
poskytnúť študentom schopnosti využitia metodológie hodnotenia aktivít "miestnych akčných
skupín".
Cieľ predmetu: Cieľom prípadovej štúdie "Leader Axis in Slovakia - strategies and institutions",
je poskytnúť študentom teoretické a praktické vedomosti v oblasti hodnotenia prístupu LEADER.
Prípadová štúdia sa sústredí na "Miestne akčné skupiny (MAS) - LAGs" (Local Action Groups),
miestne rozvojové stratégie v rámci prístupu LEADER na Slovensku v úzkej nadväznosti na
prístup v rámci EÚ.
Vyučovacie metódy: prednášky, terénne cvičenia, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: praktická
................................................................................................................................................................
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Predmet: 442P401 Prírodné organické zlúčeniny
Gestor: prof. Ing. Tomáš Ján CSc.
Katedra: Katedra chémie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Vyučovaný predmet je zameraný na primárne metaboility, ktoré majú pre
existenciu živej hmoty základný význam ako i na sekundárne metabolity, ktoré sú veľmi rozmanité
so špecifickým významom doteraz neobjasneným. Veľký význam sa kladie na biosyntézu a
degradáciu prírodných látok ako i na ich vzájomné vzťahy. Z obsahovej stránky na rozdiel od
tradičného poňatia sme zaradili aj problematiku prírodných látok ako potenciálnych toxikantov, ako
i vznikajúcich toxikantov z prírodných látok.
Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s chemizmom prírodných organických zlúčenín, ktoré majú pre
existenciu živej hmoty základný význam a s problematikou prírodných látok ako potenciálnych
toxikantov, ako i vznikajúcich toxikantov z prírodných látok.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A404 Prírodné zdroje
Gestor: doc. Ing. Noskovič Jaroslav CSc.
Katedra: Katedra enviromentalistiky a zoológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Charakteristika prírodných zdrojov, ich klasifikácia, význam prírodných
zdrojov pre človeka, obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje, využívanie a životnosť
neobnoviteľných zdrojov, hodnotenie situácie v Slovenskej republike a vo svete, zásady
racionálneho využívania prírodných zdrojov, regenerácia a vzájomné vzťahy prírodných zdrojov.
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom najnovšie poznatky o súčasnom stave prírodných zdrojov a
zásadách ich racionálneho využívania z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 851U101 Prírodné zdroje - ich využitie a ochrana
Gestor: doc. Ing. Fehér Alexander PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje. Pôda. Voda. Nerastné suroviny.
Vzduch. Biota. Trvalo udržateľné využívanie potenciálu krajiny. Stratégie ochrany a manažment
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prírodných zdrojov. Globálne a lokálne hľadiská využívania prírodných zdrojov. Prognózy a
scenáre využívania prírodných zdrojov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s obnoviteľnými a neobnoviteľnými
prírodnými zdrojmi a ich trvalo udržateľným využívaním a ochranou v krajinnom priestore
Slovenska.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541M001 Procesná technika
Gestor: doc. Ing. Opáth Rudolf CSc.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Systémové prístupy skúmania procesnej techniky. Výrobné procesy. Procesné
vlastnosti látok. Technika na rozpájanie a spájanie tuhých látok. Technika na triedenie, dávkovanie
a miešanie partikulárnych látok. Technika na potrubnú dopravu tekutín. Technika na tok tekutín
pórovitou hmotou. Fluidizácia. Filtre a zariadenia na usadzovanie PL v plynnom prostredí. Filtre
a zariadenia na usadzovanie PL v kvapalnom
prostredí. Zariadenia na miešanie tekutín.
Kompresia plynov. Výmenníky tepla. Odparky. Sušiarne. Chladiace zariadenia. Zariadenia na
extrakciu a vylúhovanie. Zariadenia na destiláciu a rektifikáciu.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o činnosti, konštrukčných princípoch techniky na
realizáciu mechanických, hydromechanických, tepelných, difúznnych a biochemických procesov
vo výrobnej praxi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z203 Produkcia trvaliek a cibuľovín
Gestor: Ing. Hillová Dagmar PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Teoretické a praktické zvládnutie jednotlivých technologických postupov
rozmnožovania a dopestovania trvaliek vrátane papradí a tráv. Správny výber množeného
sortimentu v náväznosti na hodnotenie odrodových sortimentov trvaliek. Technológia
generatívneho rozmnožovania jednotlivých druhov podľa tzv. výsevných skupín. Vegetatívne
rozmnožovanie, pôvod množeného materiálu, správne načasovanie množenia a následného
spracovania zakorenených rastlín. Dopestovanie cibuľových a hľuznatých rastlín, ich teplotná
úprava. Poznávanie cibúľ a hľúz jednotlivých druhov a okrajová technológia predpestovania
letničiek a dvojročiek.

270

Cieľ predmetu: Ekonomické a pestovateľské zhodnotenie množiteľských technológií trvaliek,
cibuľových a hľuznatých rastlín
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A408 Produkčná ekológia a klimatická zmena
Gestor: prof. Ing. Brestič Marián CSc.
Katedra: Katedra fyziológie rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Charakteristika agrofytocenóz. Ekosystém ako sústava ekologických účinkov.
Interakcie medzi rastlinami - kompetícia, komplementarita, modifikácia prostredia, fenotypická
plasticita, mikoríza, symbióza, alelopatia. Využitie enviromentálnej heterogenity rastlinami.
Evolúcia, adaptácia druhov a produktivita. Globálne klimatické zmeny, suchozemská vegetácia a
poľnohospodárske produkčné systémy. Tvorba generatívnych orgánov, úrodotvorný potenciál a
jeho realizácia. Formovanie životaschopných semien, hospodárska úroda a jej kvalita.
Cieľ predmetu: Študent má základné poznatky o globálnych ekosystémoch a biómoch Zeme, ich
produkčných schopnostiach, adaptabilite, ekostabilite a udržateľnosti v podmienkach meniacej sa
klímy. Pozná príčinnosť vzťahov medzi rastlinami v ekosystéme a rastlín a prostredia a ich vplyv
na produktivitu ekosystémov. Vie popísať zmenu klímy, jej globálny i lokálny dopad na rastlinné
ekosystémy. Ovláda základné scenáre (modely) jej vývoja.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, exkurzie, individuálna práca, práce s
podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A329 Produkčná fyziológia záhradníckych rastlín
Gestor: Ing. Živčák Marek PhD.
Katedra: Katedra fyziológie rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Regulácia fyziologických procesov záhradníckych rastlín vo vzťahu k ich
genetickým, enzymatickým, hormonálnym a fytochrómovým systémom. Zmeny vo vodnom
režime, výžive a energetickom metabolizme záhradníckych rastlín vo vzťahu k tvorbe úrody.
Transport a akumulácia asimilátov v záhradníckych rastlinách. Využitie rastových regulátorov v
záhradníctve. Fyziologické aspekty rastu a vývinu okrasných rastlín. Optimalizácia faktorov
prostredia pri pestovaní záhradníckych rastlín v čiastočne, resp. plne klimatizovaných zariadeniach.
Fyziologické aspekty zberu a skladovania záhradníckych rastlín.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základný obraz o fyziologických a
metabolických procesoch záhradníckych rastlín a poznanie ich reakcií na vonkajšie prostredie.
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Osvojenie si fyziologických aspektov rastu a vývinu okrasných rastlín a drevín pre praktické
využitie v záhradníckej praxi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 342E001 Produkt a kvalita
Gestor: doc. Ing. Kretter Anton, PhD.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet ponúka študentovi komplexný pohľad na koncepciu riadenia výskumu,
vývoja a tvorby produktu v kontexte úspešného etablovania na trhu ako aj formovania imidžu
produktu, výrobkovej, sortimentnej a servisnej politiky.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť s podstatou a významom uplatňovania kvality v
podnikateľskej činnosti a jej prínose na úspešnosť uplatnenia výrobkov na trhu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z409 Program. syst. podporu projekt. PÚ
Gestor: prof. Ing. Streďanský Jozef DrSc.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Neustály vývoj programového vybavenia v praxi pozemkových úprav je značne
dynamický. V súčasnosti sa za účelom spracovania pozemkových úprav využíva množstvo
programových systémov, ktoré pracujú na rôznych grafických a databázových základoch. Študent
je oboznámený s prácou v týchto značne sa odlišujúcich systémoch do takej miery, aby zvládol
nevyhnutne potrebný základ projektovania tak geodetických (SW KOKES, SW GEOPLOT a ich
nadstavby a pod.) ako aj projekčných modulov (SW CAD, SW MicroStation, SW Geomedia a
pod.).
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnou prácou v programoch
(geodetických a projekčných), ktoré sa bežne využívajú v projektovaní pozemkových úprav na
Slovensku
Vyučovacie metódy:
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky:
................................................................................................................................................................
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Predmet: 482E202 Programovanie
Gestor: doc. Ing. Hennyeyová Klára CSc.
Katedra: Katedra informatiky
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsahom predmetu sú základné pojmy týkajúce sa programovania a získanie
základných teoretických a programovacích zručností vo využití programovacích techník pri tvorbe
interaktívnych web stránok. Študenti dostanú základy tvorby interaktívnych web stránok s použitím
HTML a CSS ako aj základy programovania v programovacích jazykoch JavaScript a PHP.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je zvládnuť základy programovania interaktívnych web stránok.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M109 Programovanie 1
Gestor: doc. Ing. Palková Zuzana PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Základné pojmy a princípy programovania vo vývojovom prostredí Delphi.
Programovací jazyk Pascal a Object Pascal. Údajové typy, konštanty a premenné. Syntax príkazov.
Algoritmizácia úloh. Aritmetické a logické operácie.
Práca s formulárom a komponentami. Knižnica vizuálnych komponentov a MDI aplikácie.
Tvorba a ladenie programov.
Cieľ predmetu: Zdokonaliť študentov v práci s počítačom a jeho technickým a programovým
vybavením, predovšetkým však oboznámiť sa s vývojovým prostredím Delphi a programovacím
jazykom Pascal.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M110 Programovanie 2
Gestor: doc. Ing. Palková Zuzana PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Hierarchická štruktúra programu. Deklarácie a volanie procedúr. Parametre
volané hodnotou a odkazom. Deklarácia a volanie funkcie. Rekurzívne procedúry a funkcie. Popisy
a deklarácie typov. Pole a záznamy. Typy súborov a vlastnosti. Dynamické dátové štruktúry a typy
ukazovateľ. Normy programovacích jazykov.
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Cieľ predmetu: Riešenie zložitejších algoritmických zadaní a aplikácií pre Windows, ako aj
oboznámiť študentov so základmi programovacieho jazyka Object Pascal.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 482M301 Programovanie v jazyku C
Gestor: prof. Ing. Hrubý Dušan PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Štruktúrované a neštruktúrované programovanie. Vlastnosti jazyka C. Vývojový
systém. Typy, operátory, výrazy. Operačné a riadiace konštrukcie. Štruktúra programu v jazyku C.
Smerníky a polia. Neštandardné údajové typy. Komunikácia programov v jazyku C s prostredím a
perifériami PC. Programovanie mikrokontrolérov. Základné princípy programovania v jazyku C++.
Cieľ predmetu: Študent získa prehľad o možnostiach systémového programovania v jazyku C v
prostredí PC. Oboznámi sa s vývojovým systémom, základnými stavebnými prvkami jazyka C a
bude schopný vytvoriť jednoduché programy na komunikájciu s prostredím a perifériami PC.
Okrajovo sa zoznámi aj s programovaním mikrokontrolérov a objektovým programovaním C++.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M206 Progresívne metódy konštruovania
Gestor: prof. Ing. Gaduš Ján PhD.
Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: DE,SK

Obsah predmetu: Význam automatizácie inžinierskych prác. Podmienky a predpoklady pre
automatizáciu inžinierskych prác. Systémy pre 2-D konštruovanie - tvorba technickej
dokumentácie. Systémy pre podporu dimenzovania. Systémy pre 3-D konštruovanie - tvorba
trojrozmerných modelov. Integrované CAD/CAM systémy. Textové a grafické editory a ich
uplatnenie v inžinierskej praxi. Technické databázy.
Cieľ predmetu: Študent získa ucelené poznatky o systémoch vhodných pre automatizáciu
rutinných inžinierskych prác. Pozornosť je upriamená najmä na efektívne využívanie CA...
technológii.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, praktická
................................................................................................................................................................
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Predmet: 582Z402 Projektová príprava stavieb
Gestor: Ing.arch. Čitáry Ivan PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Projekt stavebno - konštrukčný návrh prvku malej architektúry/záhradná stavba.
Výkresová časť: pôdorysy, rezy, pohľady, situácie, perspektívne obrazy. Textová časť - technická
správa: charakteristika /popis/ riešenia situácie a jednotlivých druhov konštrukcií. Počítačová
správa v stavebno-konštrukčnom projektovaní.
Cieľ predmetu: Formou spracovania projektu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie
preukázať tvorivé schopnosti ako aj znalosti odbornej pripravenosti na projektovú činnosť.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z404 Projektovanie malých čistiarní odpadových vôd
Gestor: doc. Ing. Jurík Ľuboš PhD.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Zdroje znečistenia vôd vo vidieckych oblastiach a z poľnohospodárskej výroby.
Technické a právne možnosti čistenia odpadových vôd z lokálnych zdrojov znečistenia. Spôsoby
čistenia - biologické, mechanické. Rozdiely s metskými spôsobmi čistenia - technické,
technologické. Podklady pre návrh malej čistiarne odpadových vôd. Možnosti eliminácie N, P,
ťažkých kovov a iných škodlivých látok. Návrh čistiarne. Septik, zasakovacie pásy, filtračné polia,
umelé mokrade, biologické rybníky, závlahy odpadovými vodami z poľnohospodárstva.
Porovnanie riešení. Návrh konkrétnej malej čistiarne pre poľnohospodársky podnik a obec.
Cieľ predmetu: Získať poznatky potrebné k navrhovaniu malých čistiarní odpadových vôd v
obciach.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A424 Projektovanie osevných postupov
Gestor: prof. Ing. Pospíšil Richard Dr.
Katedra: Katedra rastlinnej výroby
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Na základe získaných teoretických vedomostí sa spracuje modelový projekt
optimalizovanej výrobnej sústavy konkrétneho poľnohospodárskeho podniku (homogenizácia
územia, štruktúra rastlinnej a živočíšnej výroby, ekonomická efektívnosť). V rámci výučby sa
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realizuje terénne cvičenie na VPP Kolíňany (uplatňované osevné postupy vo výrobnej praxi) a
zhodnotí sa plnenie agroenvironmentálneho programu v lokalite Žirany. Rozsah 2 hod.
Cieľ predmetu: Naučiť absolventa analyzovať a tvorivo používať materiály pri koncipovaní a
organizácii osevných postupov. Schopnosť orientovať sa v moderných informačných databázach o
pôdach SR a verifikovať ortofotomapy pre účely platieb z EÚ.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z403 Projektovanie protieróznych opatrení
Gestor: prof. Ing. Streďanský Jozef DrSc.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Konštrukcia máp sklonitosti a delimitácia pôdneho fondu. Konštrukcia mapy
potencionálnej a tzv. prípustnej erózie v záujmovom území. Výpočet prípustných hodnôt faktorov
erózneho zmyvu a výpočet prípustných hodnôt neprerušenej dĺžky odtoku zrážkovej vody.
Dimenzovanie a rozmiestnenie protieróznych opatrení - brázdovanie, vsakovacie pásy, terasy.
Riešenie protieróznej ochrany pôdy na konrétnej lokalite. Samostatné zadanie projektu konkrétneho
záujmového územia, ktorý sa skladá z výpočtov a návrhov konkrétnych technických protieróznych
opatrení.
Cieľ predmetu: Dosiahnúť schopnosť samostatne posúdiť a naprojektovať protieróznu ochranu
ohrozeného územia.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M110 Projektovanie traktorov
Gestor: Ing. Majdan Radoslav
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základná filozofia projektovania technických objektov. Funkčné zariadenia,
technické údaje základných funkčných častí traktorov. Systémy zadávania technologických
podkladov pre vypracovanie vykonávacieho projektu traktora. Technické požiadavky pre
automatické riadiace systémy, monitorovanie, regulačné systémy a palubné informačné systémy.
Cieľ predmetu: Študent získa teoretické základy projektovania a konštruovania traktorov a
oboznámi sa s technickými prostriedkami automatizovaného projektovania traktorov. Nadobudne
znalosti v systémovom prístupe na jednotlivé javy a zručnosti potrebné pre ovládanie a využívanie
metód a zásad projektovania traktorov za pomoci počítačovej techniky. Je schopný v praxi aktívne
zabezpečovať projekčnú činnosť traktorov.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z412 Projektovanie trvalých záhradníckych kultúr
Gestor: doc. Ing. Bernáth Slavko PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva,vinohradníctva a vinárstva
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vymedzenie základných pojmov. Všeobecné ustanovenia: právne predpisy,
normy k investičnej výstavbe, k evidencii a ochrane pôdneho fondu. Zabezpečenie dokumentácie k
rekonštrukcii a k výstavbe ovocných sadov a viníc. Vstupné podklady a projektová príprava pre
výstavbu. Inžinierske činnosti a projektové výkony. Obsah projektovej dokumentácie
jednoduchého a úplného projektu. Vyhotovenie projektu výstavby ovocného sadu a vinohradu
(sprievodná správa). Súhrnná technická správa a ekonomické zhodnotenie, celková situácia stavby,
koordinačný výkres stavby, dokumentácia stavebných objektov, stavenisko a realizácia výstavby,
celkové náklady na stavbu a ich ekonomická návratnosť, sprievodné doklady. Zákon o verejnom
obstarávaní, obsah a rozsah autorského dozoru, obsah a rozsah technického dozoru investora.
Dokumentácia skutočnej realizácie stavby a zjednodušená dokumentácia stavby.
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentovi poznatky potrebné pre vyhotovenie projektu trvalého
porastu. Oboznámiť ho s príslušnou legislatívou a s administratívnou agendou získavania
finančných zdrojov. Študent zhotoví projekt reštrukturalizácie porastu.
Vyučovacie metódy: cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A445 Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych syst
Gestor: doc. Ing. Macák Milan Dr.
Katedra: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Trvalo udržateľný rozvoj a poľnohospodárske systémy. Charakteristika poľn.
produkčno-ekologických systémov. Interakcie medzi komponentmi poľnohospodárskych systémov,
medzi hierarchickou úrovňou poľn. systémov a medzi poľn. systémami a ich prírodným a
spoločenským prostredím. Zvláštny dôraz sa kladie na integráciu vedomostí medzi disciplínami,
ktoré napomáhajú udržateľnosti poľnohospodárstva. Interdisciplinárna analýzy a väzby
poľnohospodárskych produkčno-ekologických systémov z hľadiska trvalej udržateľnosti.
Priestorové a časové hľadisko poľn. systémov na úrovni plodín, honov, produkčnej schopnosti pôd,
farmy, regionálnej a vyššej úrovne. Priestorová a funkčná optimalizácia pozemkov. Význam
parametrov pôdy pri hodnotení udržateľnosti poľnohospodárskych systémov. Systémový prístup k
projektovaniu udržateľných agro-ekosystémov.
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Cieľ predmetu: Cielom predmetu je naučiť študentov analyzovať územie záujmového podniku na
základe informačných zdrojov o pôde, BPEJ, ortofotomapy.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M313 Projektovanie výrobných systémov
Gestor: prof. Ing. Rataj Vladimír PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné východiská projektovania výrobnej činnosti. Systémový prístup,
formalizácia, algoritmizácia a metodológia projektovania. Základné pravidlá prípravy výrobnej
činnosti z pohľadu materiálového toku, rozmiestnenia prvkov výrobného systému, potrebných
priestorových úprav a ergonomických požiadaviek. Technicko-ekonomická analýza výrobnej
činnosti, riziká a stratégie realizácie výrobných systémov.. Práca s informáciami, informačné
systémy využiteľné v procese projektovania. Projekty -príprava, riadenie projektovej činnosti,
dokumentácia, druhy a využitie.
Cieľ predmetu: Študent zvládne základné princípy tvorby projektov výrobnej činnosti. Bude
schopný navrhnúť vhodný typ priestorovej štruktúry, spracovať kapacitné výpočty, pripraviť
priestorové riešenie a spracovať ekonomické parametre projektu. Študent sa naučí využívať
rozhodovacie procedúry a metódy technicko-ekonomických analýz v oblasti prípravy projektov
výrobných systémov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z406 Projektovanie závlahových systémov
Gestor: prof. Ing. Húska Dušan PhD.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Podklady pre navrhovanie závlah, hydrologické, klimatické, geologické a
hydropedologické. Príprava závlahových stavieb, typizácia , dokumentácia stavieb. Investičný
zámer. Prípravná dokumentácia, projektová úloha. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb.
Projektovanie pôdnych celkov. Návrh závlahového detailu, návrh rozvodov vody, jeho prietočnej
kapacity a nadimenzovanie rúrovej siete. Aplikácia lineárneho programovania pri optimalizácii
rúrovej siete. Posúdenie vlastností zavlažovacích zariadení z hľadiska vhodnosti pre rastliny a
pôdu. Výkresová časť vykonávacieho projektu, jej realizácia. Možnosti automatizácie prevádzky
závlah. Technická správa.
Cieľ predmetu: Získať poznatky potrebné k navrhovaniu závlahových systémov v konkrétnej
lokalite.
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Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621U301 ProjektovanieTUpoľnohospodárskych systémov v kraj.
Gestor: Drhc.prof.Ing Demo Milan PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Poľnohospodárske systémy. Teoretické princípy systémového projektovania
trvalo udržateľných systémov v krajine. Metodický postup pre vypracovanie udržateľných
poľnohospodárskych systémov v krajine. Projekt závlahových systémov. Projekt zakladania
ovocných sadov a vinohradov. Projekty permakultúrneho systému. Projekt presného (precízneho)
poľnohospodárstva. Projekt zúrodňovania pôd.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych
systémov ako jedinej možnej alternatívy pre obnovu rovnovážneko stavu a biodiverzity v
poľnohospodárskej krajine.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E005 Projektový manažment
Gestor: doc. Ing. Murgaš Ján CSc.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet sa zameriava na tvorbu projektov, s dôrazom na podstatu procesu
vzniku, riadenia a kontroly projektu ako aj na prezentáciu modelov projektového plánovania.
Študentov oboznamuje s technikami plánovania, časovým a kapacitným plánovaním projektu, s
kritickou cetou a financovaním projektu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť a naučiť študentov aplikovať všeobecné
manažérske postupy tvorby projektov. Pozornosť je venová riadeniu projektov od projektového
plánovania, organizovania, tvorby projektového tímu až po zhodnotenie efektívnosti projektov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 345U304 Projektový manažment
Gestor: Ing. Takáč Ivan PhD.
Katedra: Katedra Európskych politík
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Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Obsahom predmetu je poskytnúť základné poznatky o projektovom riadení,
jeho obsahu, rozsahu a využitia v riadení procesov. Študenti sa naučia uplatňovať projektový
manažment pomocou praktických cvičení. Po absolvovaní by študenti mali poznať metódy a
nástroje projektového manažmentu od definície projektu, plánovanie, implementáciu riadenie,
monitoring až po vyhodnotenie. Študent sa dozvie, že projekt je jedinečný proces pozostávajúci z
viacerých koordinovaných a riadených činností s dátumami začatia a ukončenia, uskutočnené pre
dosiahnutie cieľa, ktorý vyhovuje špecifickým požiadavkám vrátane obmedzení daných časom,
nákladmi a zdrojmi.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov heuristickému a systémovo cielenému prístupu pri tvorbe
projektov organizácie výrobných, technologických a pracovných procesov, podnikateľských
zámerov a dlhodobých rozvojových koncepcií podnikov, združení a strategických aliancií, v
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 850U502 Projekty pre využívanie a ochranu prírod. zdrojov
Gestor: doc. Ing. Fehér Alexander PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Koncepcia trvalo udržateľného využívania zdrojov prírody. Surovinová politika
SR. Ochranné opatrenia proti možným negatívnym dôsledkom využívania prírodných zdrojov.
Hodnotenie podkladov pri príprave projektov. Metodický prístup prípravy projektov. Špecifiká
projektov pre využívanie a ochranu vybraných kategórií prírodných zdrojov (nerastné suroviny,
pôda, voda, energia, biota). Starostlivosť o rozmiestnenie činností v priestore (území). Právna
zopdpovednosť pri príprave projektov (legislatíva projektovania). Ekonomické nástroje
projektovania. Stret záujmov pri využívaní prírodných zdrojov a riešenie konfliktov. Adaptívne
rozhodovanie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je pripraviť študentov samostatne alebo v spolupráci s
príslušnými orgánmi navrhnúť projekt pre využívanie a/alebo ochranu konkrétneho prírodného
zdroja alebo súboru prírodných zdrojov (nerastné suroviny,
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 443Z302 Protierózna ochrana pôdy
Gestor: prof. Ing. Antal Jaroslav DrSc.
Katedra: Katedra biometeorológie a hydrológie
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Protierózna ochrana pôdy patrí medzi predmety odborného zamerania pre rôzne
študijné odbory.
Nadväzuje na poznatky predmetov teoretického základu, najmä na poznatky z matematiky,
pedológie, geológie, biometeorológie a pod., predmetov odbornej profilácie najmä všeobecnej
rastlinnej výroby. Hlavným cieľom predmetu je poznanie a osvojenie si základných teoretických
zákonitostí a praktických poznatkov o procesoch vzniku, priebehu a výsledku erózie pôdy a o
ochrane poľnohospodársky využívanej pôdy pred negatívnymi účinkami erózie. Výsledkom štúdia
eróznych procesov a ochrany pôdy pred eróziou je návrh racionálneho, vedecky zdôvodneného
využívania pôdy a vody, s cieľom dosiahnuť prevenciu a redukciu strát pôdy, vody a živín zo
záujmového územia. Po úspešnom absolvovaní predmetu získa študent základné znalosti, ktoré mu
umožnia riešiť problémy spojené so zlepšovaním kvality pôdy a vody v poľnohospodársky
využívanej krajine.
Cieľ predmetu: Dosiahnuť, aby absolventi boli schopní analyzovať záujmové územie z hľadiska
jeho erózneho ohrozenia; navrhnúť a zdôvodniť potrebnú protieróznu ochranu záujmového územia,
vrátane výberu, lokalizácie a dimenzovania protieróznych opatrení.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M121 Pružnosť a pevnosť
Gestor: doc. Ing. Rédl Jozef PhD.
Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Rozdelenie a vlastnosti materiálov. Vonkajšie a vnútorné sily. Základné druhy
namáhania. Jednoosová napätosť. Namáhanie na ťah, tlak. Deformačná práca, energia napätosti,
objemová hustota energie. Castiglianove vety namáhané vnútorným pretlakom. Rovinná napätosť,
šmyk, strih. Mohrova kružnica napätí. Priestorová napätosť. Namáhanie ohybom. Deformácia
nosníkov. Staticky neurčité prípady - trojmomentová rovnica. Kombinované namáhanie.
Symetrické nádoby. Únavová pevnosť.
Cieľ predmetu: Študent získa základné poznatky z výpočtov namáhania a deformácie strojových
súčiastok a konštrukčných prvkov. Pochopí vzťah medzi pôsobením zaťaženia, vznikom napätia a
následnou deformáciou. Bude schopný správne identifikovať typ namáhania a následne zvoliť
správny spôsob dimenzovania. Absolvovaním praktických laboratórnych cvičení získa poznatky
pre prácu s meracou technikou a vyhodnotením experimentu na počítači.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 311E103 Psychológia
Gestor: Mgr. Kučírková Drahomíra CSc.
Katedra: Katedra pedagogiky a psychológie
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Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet a význam psychológie. Dejiny psychológie. Systém psychologických
vied. Základné psychologické metódy. Základné psychické javy. Vedomie a nevedomie.
Senzorické procesy. Vnímanie. Učenie. Pamäť. Myslenie. Imaginácia. Motivácia. Emócie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je popísať základné psychické javy a poukázať na význam a
využitie psychológie v profesijnom i osobnom živote.
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 726A404 Psychológia výživy
Gestor: Ing. Kopčeková Jana PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Sociálne faktory a vplyvy výživy na psychiku. Význam potravového správania
a pôsobenia výživy na psychiku. Využitie poznatkov o vplyve výživy na správanie. Metodológia
experimentálneho výskumu správania v nutričných vedách. Psychologické a sociálne faktory,
ovplyvňujúce reguláciu príjmu potravy. Psychogénne poruchy príjmu potravy a potravového
správania. Vplyv základných živín, vitamínov, minerálnych látok na psychiku a správanie. Vplyv
niektorých doplnkov stravy na správanie, vplyvy bielkovinovej a bielkovinovo-energetickej
malnutrície na činnosť centrálnej nervovej sústavy a správanie. Výživa v priebehu ontogenézy.
Upevňovanie a zmeny nutričných zvyklostí: vplyvy výživy v prenatálnom období, vývoj
potravového správania detí, vývoj nutričných preferencií a averzií, faktory spoluurčujúce vývoj
potravového správania, zmena nutričných zvyklostí v dospelom veku, výživa, dĺžka života a vplyv
na psychiku v starobe. Evolučný pohľad na vzťahy medzi výživou a psychikou.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s vplyvmi výživy na psychické zdravie a správanie človeka
a faktormi spoluurčujúcimi potravové správanie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 422P301 Rádioaktivita v životnom prostredí
Gestor: doc.RNDr. Urminská Dana CSc.
Katedra: Katedra biochémie a biotechnológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Rádioaktívne jadrá atómov a ich premena. Prírodné a umelé zdroje ionizujúceho
žiarenia. Stochastické a nestochastické účinky ionizujúceho žiarenia na biologické systémy.
Základné pravidlá ochrany pred ionizujúcim žiarením, medzinárodné normy a súčasný stav
legislatívy v EÚ a SR. Účinnosť ochranných opatrení prijatých po haváriách vo Windscale a
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Černobyle. Možné scenáre kontaminácie životného prostredia rádioaktívnymi látkami z rôznych
zdrojov a najvhodnejšie protiopatrenia v oblasti prvovýroby a technológie spracovania potravín.
Organizácia monitorovacích systémov v SR a EÚ.
Cieľ predmetu: Získanie schopnosti pracovať v multidisciplinárnej oblasti ochrany zdravia ľudí a
zvierat v prípade kontaminácie životného prostredia rádioaktívnymi látkami z rôznych umelých a
prírodných zdrojov. Študent získa poznatky a zvládne terminológiu nutnú pre účinnú komunikáciu
s odborníkmi z oblastí fyziky, nukleárnej techniky, medicíny a krízového manažmentu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A330 Rastlinná výroba
Gestor: doc. Ing. Černý Ivan PhD.
Katedra: Katedra rastlinnej výroby
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Úlohy predmetu rastlinná výroba, perspektívy a trendy rozvoja rastlinnej výroby
u nás a vo svete, osobitné systémy pestovania rastlín. Pochopenie zákonitostí teórie tvorby úrody a
kvality poľných plodín so zreteľom na biologickú racionalizáciu intenzifikačných faktorov a
ochranu životného prostredia. Postavenie jednotlivých druhov poľných plodín v agro-ekosystéme a
ich vzájomné vzťahy s orientáciou na striedanie plodín a odrodovú skladbu. Súčasné a
perspektívne technológie pestovania poľných plodín.
Cieľ predmetu: Študent získa hlavné poznatky týkajúce sa
biologických vlastností a
technologického spôsobu pestovania základných poľných plodín, kategorizovaných v štruktúre
rastlinnej výroby. Vnikne do problematiky tvorby úrody poľných plodín, v prepojení podmienok
agroekologických a agrotechnických.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A217 Rastlinná výroba I.
Gestor: doc. Ing. Molnárová Juliana PhD.
Katedra: Katedra rastlinnej výroby
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam a postavenie troch základných skupín poľných plodín: obilnín,
strukovín a olejnín vo svete a SR. Biologické zatriedenie a morfologická charakteristika uvedených
skupín poľných plodín. Nároky jednotlivých druhov na agroekologické podmienky prostredia.
Zásady pestovateľskej technológie jednotlivých druhov obilnín, strukovín a olejnín.V rámci výučby
predmetu RV I. sa realizuje terénne cvičenie na EXBA Dolná Malanta za účelom biologickej
inventarizácii porastov obilnín I. skupiny a kapusty repkovej pravej. Rozsah 3 hod. na 1 študijnú
skupinu.
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Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o nárokoch obilnín, strukovín a olejnín na agroekologické
podmienky prostredia, je schopný rozlíšiť jednotlivé druhy obilnín, strukovín a olejnín. Osvojí si
najnovšie zásady pestovateľských technológií jednotlivých druhov obilnín, strukovín a olejnín. Je
schopný na základe získaných poznatkov vypracúvať podklady pre rajonizáciu jednotlivých
druhov a ich agrotechnických opatrení.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, terénne cvičenia,
individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A347 Rastlinná výroba II.
Gestor: doc. Ing. Černý Ivan PhD.
Katedra: Katedra rastlinnej výroby
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Využitie základných technologických poznatkov v racionalizácii
pestovateľských technológií priadnych rastlín, okopanín, aromatických, koreninových a liečivých
rastlín. Rozšírenie a rajonizácia pestovaných plodín vzhľadom na základné agroekologické
podmienky prostredia. Progresívne technológie zberu, pozberovej úpravy a uskladnenia produkcie.
Dopestovanie osiva a sadiva z pohľadu reprodukcie príslušných skupín plodín.
Cieľ predmetu: Študent nadobudne syntetizujúce poznatky určujúce biologické, agroekologické a
agrotechnické prvky pestovania priadnych rastlín, semenných okopanín, hľuznatých okopanín a
špeciálnych plodín. Prenikne do podstaty na seba nadväzujúcich súvislostí, chronologicky
charakterizujúcich technologický spôsob pestovania vyučovaných plodín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A410 Rastlinné biotechnológie
Gestor: prof.RNDr. Bežo Milan CSc.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet štúdia rastlinných biotechnológií. Genómy v bunke rastlín. Genomika.
Totipotencia bunky rastlín. Význam totipotencie bunky pre pletivové kultúry rastlín. Genetická
podstata variability v pletivovej kultúre rastlín. Meristém a meristémové kultúry. Kalus a kalusové
kultúry rastlín. Protoplast a protoplastové kultúry rastlín. Peľové a peľnicové kultúry. Zygotová a
somatická embryogenéza rastlín. Biotech úpravy rastlín.
Cieľ predmetu: Získať nové poznatky o výsledkoch biologických vied, ktoré sú využívané
technickými zariadeniami. Pochopiť význam moderných biotechnológií rastlín v
poľnohospodárstve. Zvládnuť techniky práce s izolovanou bunkou rastlín v pletivových kultúrach,

284

procesy diferenciácie a dediferenciácie a navodenie variability rastlín in vitro a biotech úprav
rastlín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, individuálna práca, práce s
podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U102 Regional Economy and Policy
Gestor: doc. Ing. Fáziková Mária CSc.
Katedra: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá zákonitosťami a faktormi, ktoré ovplyvňujú ekonomický a
sociálny rozvoj v regióne, formovaním priestorovej štruktúry a jej vplyvom na ekonomický rozvoj,
hodnotením regionálneho ekonomického rozvoja, oboznamuje študentov s regionálnymi
rozvojovými plánmi a implementáciou štrukturálnej politiky v podmienkach Slovenska a uvádza
stratégie rozvoja regiónov ako i politiku rozvoja regiónov uplatňovanú v EÚ.
Cieľ predmetu: Naučiť teóriu priestorového rozvoja, metódy merania úrovne rozvoja, teórie a
stratégie rozvoja regiónov. Poznať regionálnu politiku EÚ.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 522M402 Regionálna bioenergetika
Gestor: doc. Ing. Piszczalka Jan PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: PL,SK
Obsah predmetu: Predmet poskytuje základné poznatky z problematiky obnoviteľných zdrojov
energie. Dominuje biomasa ako energetický zdroj v regióne. Preberajú sa predpoklady rozvoja
regionálnej bioenergetiky po stránke technickej a technologickej.
Cieľ predmetu: Študent získa základné poznatky o obnoviteľných energetických zdrojoch na
bližšie stanovenom území - regióne.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U204 Regionálna ekonomika a politika
Gestor: doc. Ing. Fáziková Mária CSc.
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Katedra: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá zákonitosťami a faktormi, ktoré ovplyvňujú ekonomický a
sociálny rozvoj v regióne, formovaním priestorovej štruktúry a jej vplyvom na ekonomický rozvoj,
hodnotením regionálneho ekonomického rozvoja, oboznamuje študentov s regionálnymi
rozvojovými plánmi a implementáciou štrukturálnej politiky v podmienkach Slovenska a uvádza
stratégie rozvoja regiónov ako i politiku rozvoja regiónov uplatňovanú v EÚ.
Cieľ predmetu: Naučiť teóriu priestorového rozvoja, metódy merania úrovne rozvoja, teórie a
stratégie rozvoja regiónov. Poznať regionálnu politiku EÚ
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621U202 Regulačné technológie v produkčnom procese poľ. a záhradníckych plodín
Gestor: Drhc.prof.Ing Demo Milan PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Krajina ako objekt produkčného procesu. Produkčný proces v krajinnom
priestore. Faktory produkčného procesu. Pôda ako objekt produkčného procesu. Význam vody v
produkčnom procese. Charakteristika transformačného procesu v poľnohospodárskej krajine.
Usporiadanie pôdneho fondu na výrobnom území s ohľadom na jeho produkčný potenciál. Výber
pôdy pre poľné a záhradnícke plodiny a kultúry. Využívanie pôdy poľnými a záhradníckymi
plodinami a ich zaradenie do osevných postupov. Technológie rekultivačné. Technológie
odvodňovacie. Technológie kultivačné. Technológie sejby plodín a výsadby kultúr. Regulácia
produkčného procesu závlahou. Technológie regulujúce výskyt škodlivých činiteľov v produkčnom
procese.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s regulačnými technológiami a ich významom pre
produkčný proces v krajine.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M112 Rekonštrukcia a adaptácia stavieb
Gestor: Ing. Balková Milada PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Stavebno-technické riešenia rekonštrukcií poľnohospodárskych objektov.
Vlhkosť, vždy prítomný nepriateľ. Vzlínanie vlhkosti, ochrana stien proti vlhkosti a hydroizolácie,
kondenzácia vlhkosti. Boj s drevokazným hmyzom. Životnosť a problematika údržby.
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Cieľ predmetu: Študent získa poznatky ako spracovávať stavebné prieskumy objektov a
navrhovať vhodné sanačné opatrenia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 640P405 Reprodukčná biológia
Gestor: doc. Ing. Kolesárová Adriana PhD.
Katedra: Katedra fyziológie živočíchov
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Predmet prináša teoretické a praktické znalosti o účinkoch rôznych faktorov na
reprodukciu zvierat slúžiacu ako citlivý barometer zdravotného stavu zvierat. V predmete sa
študujú mechanizmy porúch reprodukcie a účinky vonkajších a vnútorných faktorov na
reprodukčné orgány zvierat a človeka. Hodnotí sa toxická expozícia na reprodukciu, účinky
ťažkých kovov na reprodukčné ukazovatele samcov a samíc.
Cieľ predmetu: Cieľom je oboznámiť študentov o reprodukčnej biológii, účinku rôznych
fyzikálnych faktorov, chemických látok, liečiv a iných faktorov na reprodukčné ukazovatele
živočíchov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 640A306 Reprodukčná toxikológia
Gestor: doc. Ing. Toman Róbert Dr.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: V predmete študenti získajú teoretické a praktické znalosti o účinkoch
toxických látok na reprodukciu zvierat slúžiacu ako veľmi citlivý barometer zdravotného stavu
zvierat. V predmete sa študujú mechanizmy porúch reprodukcie a účinky toxicity na reprodukčné
orgány zvierat a človeka. Hodnotí sa toxická expozícia na reprodukciu, účinky ťažkých kovov na
reprodukčné ukazovatele samcov a samíc.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov o reprodukčnej toxikológii, o účinkov
rôznych fyzikálnych faktorov, chemických látok, liečiv a iných faktorov na reprodukčné
ukazovatele zvierat a človeka. Popis zmien pohlavných orgánov z hľadiska morfologického,
fyziologického a medicínskeho.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, laboratórne práce, písomné práce, individuálna práca,
skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621M316 Riadenie a obsluha obilných kombajnov 2
Gestor: doc. Dr. Ing. Maga Juraj
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: V predmete je kladený dôraz na praktické zvládnutie riadenia OK,
nastavovania, údržby a opráv jednotlivých ústrojenstiev ako aj na bezpečnosť pri práci s OK.
Objasnené sú i postupy odstraňovania porúch, zabezpečenia kvality práce ako aj metodiky
zisťovania strát pri zbere. Súčasťou výučby je povinná jazda na OK. Osvedčenie na riadenie OK
môže byť vydané po úspešnej komisionálnej skúške iba tomu študentovi, ktorý je vlastníkom
vodičského oprávnenia na riadenie traktora.
Cieľ predmetu: Študent získa vedomosti a zručnosti z oblasti obsluhy, nastavenia a údržby
zberových strojov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M207 Riadenie a organizácia výrobných procesov
Gestor: prof. Ing. Nozdrovický Ladislav PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet poskytuje základné pojmy z oblasti riadenia a organizácie
mechanizovaných a automatizovaných výrobných procesov a na ich základe prináša problematiku
týkajúcu s koncepčného a operatívneho riadení výrobných procesov, prevádzky strojov, strojových
zariadení a technických systémov využívaných v priemyselných podnikoch.
Cieľ predmetu: Študent získa základné poznatky z oblasti riadenia a organizácie
mechanizovaných a automatizovaných výrobných procesov. Pochopí problematiku koncepčného a
operatívneho riadenia výrobných procesov, prevádzky strojov a technického rozvoja. Je schopný
používať vedomosti týkajúce sa metód a prístupov k manažmentu a organizovania výrobných
procesov prebiehajúcich v priemyselných podnikoch strojárenského zamerania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M205 Riadenie a plánovanie výroby
Gestor: doc. Ing. Ďuďák Jozef CSc.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Riadenie, obecný model riadenia. Typy výroby. Formy organizácie výroby.
Teoretické základy organizácie a riadenia výrobných procesov. Normatívna základňa pre
organizáciu a riadenie výrobných procesov. Operatívne plánovanie a riadenie. Matematickoštatistické metódy v operatívnom plánovaní a riadení. Riadenie obsluhy výroby. Riadenie
manipulačných procesov vo výrobe.
Cieľ predmetu: Študent zvládne základné princípy plánovania a riadenia výrobných procesov na
rôznych rozlišovacích úrovniach v závislosti od typov a foriem organizácie výroby. Pochopí
základné princípy operatívneho riadenia výroby, systémov obsluhy výroby a hodnotenia
efektívnosti prevádzky výrobných systémov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E306 Riadenie ľudských zdrojov
Gestor: prof. Ing. Višňovský Jozef PhD.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Miesto riadenia ľudských zdrojov (ako procesu) v systéme celostného
manažmentu. Cieľ riadenia ĽZ v organizácii a jeho hlavné úlohy. Funkcie riadenia ľudských
zdrojov. Subjekty riadenia ĽZ a ich úlohy. Charakteristiky človeka ako hlavného rozvojového
zdroja. Analýza a opis pracovných miest. Trh práce, vyhľadávanie a výber zamestnancov. Proces
adaptácie zamestnancov. Hodnotenie pracovných výkonov a využitie výsledkov hodnotenia v
riadení ĽZ. Motivácia pracovného správania. Efektívna komunikácia. Možné prístupy k riešeniu
konfliktných situácií na pracovisku. Štýly vedenia podriadených. Vzdelávanie a rozvoj
zamestnancov. Vplyv faktorov pracovného prostredia na výkonnosť zamestnancov a komfortizácia
pracovných podmienok.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je predstaviť poslucháčom úlohu a význam rozhodujúceho
podmieňujúceho zdroja a úspešnosti organizácie v podmienkach znalostnej ekonomiky.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M317 Riadenie prevádzky strojov
Gestor: doc. Ing. Ďuďák Jozef CSc.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu:
Teoretické základy
prevádzky strojov v
prevádzky strojov.

Riadenie, obecný model riadenia. Strojová technika ako objekt riadenia.
organizácie a riadenia výrobných procesov. Špecifické faktory riadenia
jednotlivých odvetviach NH. Normatívna základňa pre organizáciu a riadenie
Operatívne plánovanie a riadenie. Matematicko-štatistické metódy v

289

operatívnom plánovaní a riadení. Riadenie obsluhy výroby. Riadenie manipulačných procesov vo
výrobe.
Cieľ predmetu: Študent zvládne základné princípy plánovania nasadenia a riadenia prevádzky
strojov v poľnohospodárskych výrobných systémoch. Pochopí základné princípy operatívneho
riadenia prevádzky strojov na rôznych rozlišovacích úrovniach (strojová súprava, strojová linka,
technologická linka, STP). Získa prehľad o základných princípoch hodnotenia efektívnosti
prevádzky strojov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M302 Riadenie projektov
Gestor: doc. Ing. Horka Michal CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Zakladanie projektu. Definovanie cieľov projektu. Sledovanie etáp projektu.
Rozvrhovanie kapacít a tímová práca. Organizácia a riadenie projektu. Techniky pre riadenie
projektu. Kritický reťazec a teória obmedzení v riadení projektu. Počítačová podpora v riadení
projektu. Hodnotenie projektu.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o projektoch a ich riadení, o procesoch prebiehajúcich pri
plánovaní, návrhu, realizácii a hodnotení projektov a možnostiach ich aktívneho ovplyvňovania.
Oboznámi sa s princípmi, metódami a postupmi používanými pri riadení projektov a naučí sa ich
aktívne používať.
Vyučovacie metódy: prednášky, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P203 Riziká pri produkcii potravín
Gestor: prof. Ing. Angelovičová Mária CSc.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Preventívne opatrenia pri výrobe potravín sú účinnou formou ochrany zdravia
človeka. Rozlišovanie a správne používanie odborných termínov je dôležitou súčasťou pre
poznanie a odhaľovanie zdravotného a environmentálneho rizika, ktoré je chemickej, biologickej a
fyzikálnej povahy. Zdravotné riziká z nebezpečných chemických látok obsiahnutých v potravinách,
z pôvodcov infekčných chorôb prenášaných potravinami sú spojené s monitoringom spotrebného
koša (sledovanie kontaminácie potravín) a koordinovaným cieleným monitoringom (sledovanie
poľnohospodárskej prvovýroby - pôdy, vody, rastlinnej a živočíšnej produkcie, vrátane zaistenia
bezpečnosti krmív v celom potravinovom reťazci, od prvovýroby po kŕmenie zvierat.
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Cieľ predmetu: Cieľom výučby tohto predmetu je odovzdať poznatky, informácie a naučiť
študentov schopnostiam v zmysle poznania možných rizík pri produkcii potravín od "farmy po
vidličku." Objasňujú sa nové, aktuálne poznatky študentom, ktorými sa rozšíria a prehĺbia ich
vedomosti a schopnosť poznania možných rizík, ktoré vstupujú do produkcie potravín,
identifikácie rizík a zabezpečenia prevencie proti vzniku rizika.
Vyučovacie metódy:
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E406 Riziko a poisťovníctvo
Gestor: doc. Ing. Serenčéš Peter PhD.
Katedra: Katedra financií
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet je zameraný na štúdium gnozeologických koreňov neistoty, jej
interpretácie v trhovom hospodárstve. Vymedzenie a charakteristika rizika, poznanie kritérií a
druhov rizík, príčin vnútorných a vonkajších účinkov exogénnych a endogénnych, predikcia rizika,
poznanie príčin šance ekonomického úspechu a neúspechu, poznanie prostriedkov a opatrení na
elimináciu negatívnych účinkov cestou diverzifikácie, špecializácie, finančnej a úverovej politiky,
ako i ostatných foriem zábrannej činnosti.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s kategóriou rizika, s nástrojmi jeho
redukcie so zameraním sa na poistenie a poisťovacie vzťahy.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z206 Rozmnožovanie a semenárstvo drevín
Gestor: prof. Ing. Paganová Viera PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Generatívne rozmnožovanie drevín. Teoretický základ vzniku, formovania a
vývoja plodov a semien. Fyziologická podstata dormancie a príčiny preliehania semien. Zber,
pozberová a predsejbová príprava semien. Spôsoby uskladnenia semien a postupy pri uskladnení
semien jednotlivých druhov drevín. Prehľad sortimentu drevín vhodných na rozmnožovanie
generatívnou cestou. Špecifiká generatívneho rozmnožovania niektorých druhov drevín. Praktické
zvládnutie techník zimného vrúbľovania. Vegetatívne rozmnožovanie vždyzelených a ihličnatých
drevín odrezkami - praktické zvládnutie spôsobov odberu odrezkov, ich uskladnenie a
zakoreňovania. Súčasťou výučby je 15 hod. terénne cvičenie.
Cieľ predmetu: Pochopenie biologických princípov rozmnožovania drevín generatívnou cestou,
znalosť kvalitatívnych znakov semien, metód a postupov ich efektívneho využitia v škôlkárskej
praxi.
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Vyučovacie metódy: prednášky, terénne cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z313 Rozpočtovanie sadovníckych úprav
Gestor: Ing. Raček Marcel PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obchodná a verejná súťaž, cenotvorba v stavebníctve, rozpočtová sústava.
Rozdelenie prvkov do jednotlivých stavebných dielov. Materiály a ich umiestnenie v rozpočtovej
sústave. Rozdelenie montážnych položiek do jednotlivých dielov. Tvorba rozpočtu pri zakladaní a
údržbe sadovníckych a krajinárskych úprav. Rozpočtovanie hlavných skupín zelene ako sú
trávniky, zeleň, ostatné porasty a byliny. Rozpočtovanie základných stavebných prvkov v malej
architektúre ako sú dlažby, chodníky, kvetinové múriky, pergoly, osadenie ďalších technických
prvkov ako sú lavičky, smetné koše, atď.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov vypracovať finančné náklady na objekty
projektovej dokumentácie podľa dostupného počítačového programu
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U501 Rozvoj vidieka
Gestor: doc. Ing. Fáziková Mária CSc.
Katedra: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet oboznamuje študentov so súčasnými sociálno-ekonomickými procesmi
prebiehajúcimi vo vidieckom priestore, so zdrojmi vzniku disparít a externalít, s politickými a
ekonomickými nástrojmi riešenia týchto disparít v globálnom aj národnom kontexte. V praktickej
časti výučby budú študenti zoznámení s metodikou tvorby projektov, programov rozvoja vidieka
ako aj s procesmi ich hodnotenia
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické základy ako aj praktické
východiská a zručnosti pri ovplyvňovaní, programovaní a projektovaní integrovaného rozvoja
vidieckych komunít.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 345U409 Rozvojové politiky EÚ
Gestor: doc. Ing. Schwarcz Pavol PhD.
Katedra: Katedra Európskych politík
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá rozvojovými politikami EÚ, s predmetom a obsahom
jednotlivých rozvojových programov, ako aj so zdrojmi ich financovania. Študentom sa v rámci
predmetu dávajú možnosti spoznania jednotlivých elementov a štruktúr rozvojových programov,
metód ich projektovania, implementácie a možností ich financovania prostredníctvom štrukturálnej
a kohéznej politiky Európskej únie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s históriou, jednotlivými druhmi
rozvojových politík EÚ, s predmetom a obsahom jednotlivých rozvojových programov a so
zdrojmi ich financovania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E160 Ruský jazyk A
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Opakovanie gramatiky daného jazyka s cieľom zdokonalenia komunikatívnych
zručností s orientáciou na ústny prejav.
Cieľ predmetu: Rozvíjanie štyroch základných komunikatívnych zručností.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E161 Ruský jazyk B
Gestor: PhDr. Jakabovičová Johana PhD.M.A.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Rozvíjanie jazykovej kompetencie zameranej na formu, význam a plynulosť
ústnej a písomnej produkcie.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie gramaticky korektnej a plynulej ústnej a písomnej komunikácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 222E263 Ruský jazyk C
Gestor: PaedDr. Moravcová Ľubomíra PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Nadobudnutie poznatkov z oblasti histórie, geografie, systému vzdelávania,
ekonomiky, životného štýlu, kultúrneho a spoločenského života danej krajiny. Porovnanie
kultúrneho, politického a ekonomického systému cieľových krajín. Prehlbovanie komunikatívnych
zručností s orientáciou na písomný prejav.
Cieľ predmetu: Všeobecný rozhľad o kulturológii danej krajiny, prehlbovanie písomného
vyjadrovania - písanie esejí.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E264 Ruský jazyk D
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Medzikultúrna komunikácia, spoznávanie kultúrneho dedičstva a súčasnosti
krajiny cieľového jazyka. Prehlbovanie komunikatívnych zručností s orientáciou na preklad.
Cieľ predmetu: Osvojenie si zásad medzikultúrnej komunikácie. Prehlbovanie písomného
vyjadrovanie, najmä prekladu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 624A202 Rybárstvo vo voľných vodách
Gestor: Ing. Andreji Jaroslav PhD.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Základné fyzikálno-chemické vlastnosti vôd, morfológia, anatómia a fyziológia
rýb, reprodukcia, systematický prehľad sladkovodných rýb, prúty, návnady a nástrahy, výstroj.
Cieľ predmetu: Získať základné poznatky o stavbe, zložení tela a fyziológie rýb. Orientovať sa v
typoch životného prostredia rýb. Prehĺbiť znalosti o druhovom zložení našej ich tyofauny.
Oboznámenie sa so spôsobmi ťažby rýb z voľných vôd s dôrazom na športový lov.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621Z404 Rybníky a účelové nádrže
Gestor: doc. Ing. Bárek Viliam CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Typy u nás najčastejšie budovaných malých vodných nádrží. Začlenenie
účelových nádrží do poľnohospodárskej krajiny, poloha a umiestnenie nádrží v teréne. Základy
chovu rýb a vodnej hydiny, životné prostredie rýb, teplovodné a studenovodné rybničné
hospodárstvo, situačný návrh rybničného hospodárstva, výpočet strát výparom, vsakom a
priesakom. Technické zariadenia rybníkov - hrádza, odberné a prívodné zariadenia, výpustné
zariadenia, lovisko a kaďovisko. Závlahové a odvodňovacie nádrže - usporiadanie v teréne,
vodohospodárske riešenie, možnosti chovu rýb a vodnej hydiny. Protierózne záchytné a ochranné
nádrže. Priemyslové a vodárenské nádrže. Požiarne nádrže, hospodárske nádrže a cisterny.
Rekreačné a okrasné nádrže rybničného typu. Biologické rybníky.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s komplexnou funkciou malých vodných nádrží v
poľnohospodárskej krajine. Získanie základných poznatkov potrebných k ich návrhu..
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z207 Sadovnícke kreslenie
Gestor: Ing. Halajová Denisa PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Úprava výkresov. Zobrazovanie sadovníckych úprav, pôdorys a pôdorysné
značky, pohľady a prierezy. Spôsoby priestorového zobrazovania - axonometria, perspektívne
zobrazovanie. Model sadovníckych úprav. Naturalistická a štylizovaná kresba skupín a taxónov
stromov, kríkov, bylín a architektonických objektov. Výtvarné zvládnutie návrhu modelovej
situácie sadových úprav v pôdorysnej a priestorovej forme.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov správnemu grafickému vyjadrovaniu v úrovni územnoplánovacej dokumentácie, urbanistickej štúdie a projektov pre architektonicko-urbanistické výkresy
a projekty krajinárskych úprav.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z405 Sadovnícke kvetinárstvo
Gestor: Ing. Hillová Dagmar PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
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Obsah predmetu: Podrobné poznávanie sortimentu bylín využívaných v sadovníckej a
krajinárskej tvorbe. Charakteristika základných skupín bylín: letničky, trvalky, cibuľové a hľuznaté
rastliny, paprade, trávy a pod. Pôvod a charakteristika rodov a jednotlivých druhov rastlín.
Odrodové sortimenty a ich hodnotenie. Nároky jednotlivých skupín resp. druhov na stanovište.
Cieľ predmetu: Osvojenie sortimentu bylín uplatniteľných v záhradno-architektonickej tvorbe
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z208 Sadovnícke škôlkárstvo
Gestor: Ing. Raček Marcel PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Charakteristika podmienok a technológií škôlkárskej výroby. Teoretické
základy vegetatívneho rozmnožovania drevín. Heterovegetatívne rozmnožovanie drevín, jeho
fyziologická podstata a praktické zvládnutie techník jarného vrúbľovania. Princípy a postupy pri
autovegetatívnom rozmnožovaní. Rozmnožovanie drevín odrezkami, fyziologické princípy procesu
zakoreňovania a význam rastových regulačných látok. Optimalizácia podmienok prostredia v
procese zakoreňovania. Praktické postupy pri rozmnožovaní sortimentu listnatých stromov a krov
odrezkami a ich špecifiká. Mikropropagácia okrasných drevín. Technológie škôlkárskej výroby pri
pestovaní účelového sadbového materiálu.
Cieľ predmetu: Poznanie princípov rozmnožovania okrasných drevín, podmienok a faktorov
ovplyvňujúcich škôlkársku výrobu a moderných množiteľských metód
Vyučovacie metódy: prednášky, terénne cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P407 Sanitácia v potravinárstve
Gestor: Ing. Kunová Simona PhD.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Technické, ekonomické, marketingové predpoklady pre výkon sanitácie. Zásady
schvaľovania, povoľovania a uvádzania sanitačných prostriedkov do obehu. Zásady postupu pri
sanitácii, výber a vlastnosti sanitačných prostriedkov. Chemické metódy dezinfekcie, mechanizmus
ich účinku. Rozdelenie dezinfekčných látok podľa antimikrobiálneho spektra. Fyzikálne metódy
dezinfekcie, ultrazvuk, UV žiarenie, teplota, ozonizácia. Hodnotenie účinnosti čistiacich a
dezinfekčných prostriedkov. Deratizácia a dezinsekcia. Zásady vypracovania sanitačného programu
potravinárskeho podniku. Vedenie záznamov pri sanitácii, kontrola, pokuty, školenia v oblasti
sanitácie.
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Cieľ predmetu: poznať zásady a špecifiká dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v
potravinárstve, orientovať sa v kvalite, účinnosti a efektívnosti sanitačných prostriedkov, poznať zásady bezpečnej a správnej aplikácie sanitačných prípravkov, - naučiť sa hodnotiť
účinnosť sanitácie, ekonomiku sanitácie, - vedieť odôvodniť výber sanitačných prípravkov a ich
správnu aplikáciu
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 482E403 SAS ako nástroj kvantitatívnych analýz
Gestor: doc. Ing. Obtulovič Peter CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Kurz je zameraný na štatistické metódy a aplikácie štatistických techník
využívajúc moduly SASu ako i priame programovanie v ňom. Zvládnutie SASu v rozsahu
predmetu poskytuje študentom komparatívnu výhodu pri umiestnení na trhu práce, predovšetkým
vo veľkých a medzinárodných firmách, bankách, poisťovniach.
Cieľ predmetu: Absolvovaním predmetu študenti získavajú zručnosti z využívania štatistického
analytického balíku programov systému SAS, ktorý je uznávanou svetovou špičkou. Dôslednou
interpretáciou získaných výsledkov prehlbujú svoje znalosti nadobudnuté v rámci štúdia odborných
predmetov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A505 Semenárstvo rastlín
Gestor: Ing. Miko Marián CSc.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Kvalitné osív a sadivo ako prostriedok pre dlhodobé udržiavanie a hospodárske
využívanie genetického potenciálu odrôd. Biologická kvalita semien, metódy stanovenia a
možnosti jej zlepšovania. Základné technologické postupy pestovania, zberu a po zberovej úpravy
osiva. Biotechnologické postupy využívané v množení rastlín. Kontrola výroby osív a sadív a ich
certifikácia. Národná a Európska legislatíva v semenárstve rastlín.
Cieľ predmetu: Získať poznatky pre zabezpečovanie konvenčných a biotechnologických
systémov množenia poľnohospodárskych plodín. Osvojiť si metódy a postupy hodnotenia a
kontroly kvality množiteľského materiálu v súlade s požiadavkami národnej a Európskej
legislatívy.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z405 Semenárstvo zelenín a kvetín
Gestor: prof. Ing. Valšíková Magdaléna PhD.
Katedra: Katedra zeleninárstva
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Základy šľachtenia zelenín, nové smery a metódy šľachtenia. Význam odrody v
šľachtení. Genetické zdroje. Biológia kvitnutia a opeľovacie pomery zelenín. Organizáciou
semenárstva SR a legislatíva v tejto oblasti, medzinárodné predpisy, najmä ISTA, OECD, UPOV a
príslušné smernice EÚ. Technologické postupy pri dopestovaní osiva jednotlivých zeleninových
druhov, spôsoby výroby hybridného osiva. Prihlasovanie a uznávanie množiteľských porastov,
spôsoby hodnotenia. Zhodnotenie osivových vlastností, metód a procesov spracovávania osiva.
Spôsoby a podmienky obchodovania s osivom zelenín v SR. Základné podmienky pre dovoz a
vývoz osiva zelenín. Zásady vydávania fytosanitárnych certifikátov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť poslucháčov základným metódam používaných v
šľachtení zelenín, zároveň ich oboznámiť s technológiou výroby osív jednotlivých zeleninových
druhov.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M407 Semestrálny projekt
Gestor: doc. Ing. Korenko Maroš PhD.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Zásady pri riešení projektu, prieskum prostredia, zohľadňovanie vplývajúcich
faktorov, uplatňovanie noriem pri riešení projektu, tvorba databázy informácií z predošlých
projektov a iných oblastí, vplyv osobnosti človeka na kvalitu projektu, pracovné podmienky a
vybavenosť pracoviska, manažérstvo pri projektovaní.
Cieľ predmetu: Na základe získaných vedomostí z predmetov študijného programu preukázať
schopnosť samostatne pracovať na projektovej úlohe v tejto oblasti.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911Z001 Seminár k bakalárskej práci
Gestor: Ing. Halászová Klaudia PhD.
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Katedra: Dekanát Fakulty záhradníctva a krajin.inžinierstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Postupnosť krokov spojených s vypracovaním bakalárskej práce - základná
štruktúra, osobitné požiadavky. Príprava textu. Príprava dokumentačného materiálu. Práca so
zdrojmi informácií - norma ISO 690.
Cieľ predmetu: Študent sa naučí metodiku písania bakalárskej práce.
Vyučovacie metódy: semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911M303Z Seminár k bakalárskej práci
Katedra: Dekanát TF
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Usmerňovanie spracovania bakalárskej práce, konzultácie, práce s odbornou a
vedeckou literatúrou, normami, merania a vypracovanie grafickej časti bakalárskej práce pod
vedením vedúceho bakalárskej práce.
Cieľ predmetu: Príprava metodiky, spracovanie a vyhodnotenie výsledkov bakalárskej práce.
Vyučovacie metódy: semináre, laboratórne práce, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911M303L Seminár k bakalárskej práci
Katedra: Dekanát TF
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Usmerňovanie spracovania bakalárskej práce, konzultácie, práce s odbornou a
vedeckou literatúrou, normami, merania a vypracovanie grafickej časti bakalárskej práce pod
vedením vedúceho bakalárskej práce.
Cieľ predmetu: Príprava metodiky, spracovanie a vyhodnotenie výsledkov bakalárskej práce.
Vyučovacie metódy: semináre, laboratórne práce, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 921E502Z Seminár k diplomovej práci
Katedra: Dekanát FEM
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Úlohou seminára k diplomovej špecializácii je usmerňovať študentov pri
vypracovávaní diplomovej práce. Študenti po preštudovaní odbornej literatúry doporučenej
odborným vedúcim diplomovej práce vypracujú metodiku. Vyberú vhodný podnikateľský subjekt,
z ktorého budú získavať podkladové údaje. Získané podklady a informácie spracujú, vyhodnotia,
vytriedia a použijú do príslušnej časti diplomovej práce. pri tejto činnosti využívajú konzultácie,
odporúčania a rady odborného vedúceho diplomovej práce.
Vyučovacie metódy: individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911M301Z Seminár k diplomovej práci
Katedra: Dekanát TF
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Usmerňovanie spracovania diplomovej práce, konzultácie, práce s odbornou a
vedeckou literatúrou, normami, vypracovanie grafickej časti diplomovej práce pod vedením
vedúceho diplomovej práce.
Vyučovacie metódy: semináre, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 921E502L Seminár k diplomovej práci
Katedra: Dekanát FEM
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Úlohou seminára k diplomovej špecializácii je usmerňovať študentov pri
vypracovávaní diplomovej práce. Študenti po preštudovaní odbornej literatúry doporučenej
odborným vedúcim diplomovej práce vypracujú metodiku. Vyberú vhodný podnikateľský subjekt,
z ktorého budú získavať podkladové údaje. Získané podklady a informácie spracujú, vyhodnotia,
vytriedia a použijú do príslušnej časti diplomovej práce. pri tejto činnosti využívajú konzultácie,
odporúčania a rady odborného vedúceho diplomovej práce.
Vyučovacie metódy: individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 911M301L Seminár k diplomovej práci
Katedra: Dekanát TF
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Usmerňovanie spracovania diplomovej práce, konzultácie, práce s odbornou a
vedeckou literatúrou, normami, vypracovanie grafickej časti diplomovej práce pod vedením
vedúceho diplomovej práce.
Vyučovacie metódy: semináre, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 921Z401 Seminár k diplomovej práci
Gestor: Ing. Halászová Klaudia PhD.
Katedra: Dekanát Fakulty záhradníctva a krajin.inžinierstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Postupnosť krokov spojených s vypracovaním diplomovej práce - základná
štruktúra, osobitné požiadavky. Príprava textu. Príprava dokumentačného materiálu. Citovanie a
zoznam bibliografických odkazov. Formálna stránka prípravy a úpravy práce. Formy prezentácie v
rámci obhajoby diplomovej práce.
Cieľ predmetu: Študent sa naučí metodiku písania diplomovej práce. Spracovaná práca je
odprezentovaná na katedre, ktorá gestoruje daný študijný program.
Vyučovacie metódy: semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 921U501Z Seminár k diplomovej práci
Katedra: Dekanát FEŠRR
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Úlohou seminára k diplomovej práci je usmerňovať študentov pri
vypracovávaní diplomovej práce. Študenti po preštudovaní odbornej literatúry doporučenej
odborným vedúcim diplomovej práce vypracujú metodiku. Vyberú vhodný podnikateľský subjekt,
z ktorého budú získavať podkladové údaje. Získané podklady a informácie spracujú, vyhodnotia,
vytriedia a použijú do príslušnej časti diplomovej práce. pri tejto činnosti využívajú konzultácie,
odporúčania a rady odborného vedúceho diplomovej práce.
Vyučovacie metódy: individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 921U501L Seminár k diplomovej práci
Katedra: Dekanát FEŠRR
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Úlohou seminára k diplomovej práci je usmerňovať študentov pri
vypracovávaní diplomovej práce. Študenti po preštudovaní odbornej literatúry doporučenej
odborným vedúcim diplomovej práce vypracujú metodiku. Vyberú vhodný podnikateľský subjekt,
z ktorého budú získavať podkladové údaje. Získané podklady a informácie spracujú, vyhodnotia,
vytriedia a použijú do príslušnej časti diplomovej práce. pri tejto činnosti využívajú konzultácie,
odporúčania a rady odborného vedúceho diplomovej práce.
Vyučovacie metódy: individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 345P101 Seminár k praxi
Gestor: Ing. Kozelová Dagmar PhD.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam a úloha praxe na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia, spôsoby
absolvovania praxe, organizácia praxe na fakulte, možnosti praxe v zahraničí. Agropotravinársky
sektor a jeho štruktúra - postavenie poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora v rámci
hospodárstva, štruktúra a potreby štátu, podnikateľov a vlastníkov na pracovnú silu a vzdelanosť.
Agropotravinársky sektor a jeho štruktúra v EÚ - požiadavky a potreby na vzdelávanie a prax v
rámci EÚ, možnosti uplatnenia sa na európskom trhu práce. Poznanie požiadaviek a nárokov v
rámci EÚ. Charakteristika produkčného potenciálu pre výrobcov a spracovateľský priemysel a
organizácie, vzťahy profesijná činnosť. Význam a postavenie Slovenskej poľnohospodárskej a
potravinárskej komory, pre výrobcov a prax, úloha zväzov a združení výrobcov. Ciele a prostriedky
integrácie a kooperácie medzi podnikmi, zastupovanie ich záujmov. Úloha laboratórií a systémov
kontroly - význam štátnych a súkromných laboratórií, ich činnosť a špecifikácie. Úlohy
kontrolných orgánov, činnosti vyplývajúce zo zákona, povinnosti voči výrobcom, uplatňovanie
sankcií. Úloha výskumných pracovísk a vedecká podpora pre prax. Metodické pokyny a
zabezpečenie bakalárskej praxe, praxe na inžinierskom stupni a diplomovej praxe.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je informovať o potrebe a možnostiach absolvovania praxe na
vysokej škole. Zdôrazňuje sa význam a úloha podnikov, laboratórií, zväzov a ďalších organizácií
pre vykonávanie praxe ako aj Ich úloha v celom systéme. Podané sú metodické
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 421U301Z Seminár k záverečnej bakalárskej práci
Katedra: Dekanát FEŠRR
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Úlohou seminára k záverečnej bakalárskej práci je usmerňovať študentov pri
vypracovaní záverečnej bakalárskej práce. Študent po preštudovaní odbornej literatúry doporučenej
odborným vedúcim záverečnej bakalárskej práce, vypracujú metodiku. Výberu vhodný
podnikateľský subjekt, z ktorého m budú získavať podkladové údaje. Získané podklady a
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informácie spracujú, vyhodnotia, vytriedia a použijú do príslušnej časti záverečnej bakalárskej
práce. Pri tejto činnosti využívajú konzultácie, odporúčania a rady odborného vedúceho záverečnej
bakalárskej práce.
Vyučovacie metódy: písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 421U301L Seminár k záverečnej bakalárskej práci
Katedra: Dekanát FEŠRR
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Úlohou seminára k záverečnej bakalárskej práci je usmerňovať študentov pri
vypracovaní záverečnej bakalárskej práce. Študent po preštudovaní odbornej literatúry doporučenej
odborným vedúcim záverečnej bakalárskej práce, vypracujú metodiku. Výberu vhodný
podnikateľský subjekt, z ktorého m budú získavať podkladové údaje. Získané podklady a
informácie spracujú, vyhodnotia, vytriedia a použijú do príslušnej časti záverečnej bakalárskej
práce. Pri tejto činnosti využívajú konzultácie, odporúčania a rady odborného vedúceho záverečnej
bakalárskej práce.
Vyučovacie metódy: písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 442P112 Seminár z anorganickej chémie
Gestor: Ing. Stanovič Radovan PhD.
Katedra: Katedra chémie
Semester: Z ECTS kredity: 2,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Repetitórium základných vedomosti zo všeobecnej a anorganickej chémie v
rozsahu gymnaziálneho učiva. Chemické názvoslovie a jednoduché výpočty. Redoxné rovnice.
Cieľom seminára je poskytnúť absolventom odborných stredných škôl potrebné vedomosti k
úspešnému zvládnutiu anorganickej chémie na SPU.
Cieľ predmetu: Zopakovanie základných princípov tvorby chemického názvoslovia a chemických
rovníc, ako aj jednoduchých chemických výpočtov, nevyhnutných pre úspešné zvládnutie
chemických disciplín v rámci vysokoškolského štúdia.
Vyučovacie metódy: semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 422P102 Seminár z organickej chémie
Gestor: doc. Ing. Musilová Janette PhD.
Katedra: Katedra chémie
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Repetitórium základných vedomosti z organickej chémie v rozsahu
gymnaziálneho učiva. Chemické názvoslovie a jednoduché výpočty. Cieľom seminára je
poskytnúť absolventom odborných stredných škôl potrebné vedomosti k úspešnému zvládnutiu
organickej chémie na SPU.
Cieľ predmetu: Zopakovanie základných princípov tvorby chemického názvoslovia a chemických
rovníc, ako aj jednoduchých chemických výpočtov, nevyhnutných pre úspešné zvládnutie
chemických disciplín v rámci vysokoškolského štúdia.
Vyučovacie metódy: semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P430 Senzometrika a informatika v potravinárstve
Gestor: Ing. Vietoris Vladimír PhD.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Definícia senzometriky. Dáta v senzorickej analýze a potravinárstve.
Parametrické a neparametrické testy. Tvorba dotazníka. Tvorba kampane. Focus groups. CLT
(central laboratory test). HUT (home user test). Analýza dát. Inštrumentálne metódy v senzorickej
analýze. Analýza obrazu. Eyetracking. RFID (rádiofrekvenčná identifikácia) a jej využitie. Čiarové
kódy a ich využitie pri zbere dát, trackingu a logistike v potravinárstve. Webové technológie.
Cieľ predmetu: Študent si prehĺbi poznatky zo zmyslového hodnotenia potravín, naučí sa
zostavovať dotazníky pre konzumentskú skupinu testov, organizovať a viesť cielené pohovory
(focus groups), vyhodnocovať CLT, HUT testy, spracovať výsledky hodnotení, sedení pomocou
aplikačného software, získa znalosti z príbuzných technológií (čiarové kódy, RFID, LBS, webové
technológie) a ich aplikácii v potravinárstve.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P205 Senzorická analýza potravín
Gestor: Ing. Vietoris Vladimír PhD.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Kvalita potravín a vzťah senzorickej analýzy ku kvalite. História zmyslového
hodnotenia. Základy fyziológie zmyslov, vzruchy, pocity a vnemy. Postavenie textúry v
senzorickej analýze. Metódy a testy skúmania kvality. Hodnotenie rastlinných a živočíšnych
produktov. Profilová analýza. Optimalizácia podmienok pre senzorickú analýzu a testovnanie
odborných hodnotiteľov.
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Cieľ predmetu: Študenti získajú teoretické vedomosti o vedeckej disciplíne Senzorická analýza
potravín a naučia sa ich praktické hodnotenie aplikáciou vybraných metód, testov a matematickej
štatistiky pre objektívne vyhodnotenie zmyslovej kvality.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M202 Servisná logistika
Gestor: prof. Ing. Tkáč Zdenko PhD.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Zoznámiť študentov so vzájomne prepojenými hmotnými, finančnými a
informačnými tokmi v servisnom logistickom systéme. Objasniť princípy komplexného
logistického prístupu k riadeniu tokov materiálov a informácií pri zabezpečovaní
prevádzkyschopnosti strojov a zariadení. Zvládnuť problematiku plánovania, implementácie a
riadenia dobre fungujúcich a nákladovo hospodárnych tokov materiálov a informácií v celom
životnom cykle strojov a zariadení.
Cieľ predmetu: Objasniť princípy komplexného logistického prístupu k riadeniu tokov materiálu a
informácií pri zabezpečovaní prevádzkyschopnosti strojov a zariadení.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621P403 Skladovanie rastlinných produktov
Gestor: prof. Ing. Muchová Zdena CSc.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Faktory ovplyvňujúce skladovateľnosť rastlinných surovín a potravín.
Technologické postupy pri pozberovej úprave a skladovaní produktov. Prehľad technológií
skladovania zrnín, strukovín, olejnín, zemiakov, ovocia, zeleniny, potravín. Typy skladov a
modifikácia podmienok v nich.
Cieľ predmetu: Absolvovaním predmetu si študent osvojí zmeny, ktoré nastávajú v rastlinných
surovinách a potravinách v priebehu skladovania. Znalosťou technológií skladovania ich vie
správne aplikovať a modelovať v jednotlivých typoch skladovacích podmienok.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, terénne cvičenia, exkurzie, písomné práce, individuálna
práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 521M408 Sklady a skladové hospodárstvo
Gestor: Ing. Mojžiš Miroslav PhD.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Priestorové a plošné usporiadanie dočasných a trvalých skladov. Oporné regály.
Regály hrebeňové, stromčekové, premiestniteľné a nepremiestniteľné. Sklopné podlažia,
manipulačné jednotky a regálové bunky. Stavebnicové priehradové regály, prístenné regály a
gondoly. Príjmové a expedičné linky, vibračné podávače, vykladače, výklopníky, zakladače a
odpaletovacie stroje. Lanové žeriavy a zhrňovače. Kontajnery.
Cieľ predmetu: Po absolvovaní predmetu študent zvláda prehľad o typoch a druhoch skladov,
orientuje sa v problematike materiálových prúdov v sklade, ktoré dokáže samostatne riadiť, ďalej je
oboznámený so spôsobom manipulácie v skladoch a prepravných prostriedkoch, ktoré je schopný
začleniť do prevádzky podľa stupňa mechanizácie alebo automatizácie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P505 Sladovníctvo a pivovarníctvo
Gestor: doc. Ing. Frančáková Helena CSc.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Najnovšie technologické postupy výroby základných a špeciálnych typov sladu.
Princípy a metódy hodnotenia kvality sladov v zmysle národných a medzinárodných prepisov.
Moderné technologické postupy výroby piva. Princípy a metódy hodnotenia kvality piva v zmysle
platných predpisov. využitie vedľajších výrobkov sladovnícko-pivovarského priemyslu.
Cieľ predmetu: Študent bude ovládať požiadavky na kvalitu sladovníckych a pivovarníckych
surovín a získa nové poznatky z technológie a biochémie výroby sladu a piva. Bude schopný
analyzovať a hodnotiť kvalitu sladu a piva v zmysle platných predpisov.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E126L Slovenský jazyk pre cudzincov - odborný jazyk
Gestor: PhDr. Vrbová Jana PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Odborný (náučný) štýl, slovník odborného jazyka, odborná terminológia,
tvorenie termínov, výklad, vedecká rozprava, výťah, tézy, osnova, výpisky. Informačné slohové
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útvary (správy, žiadosti, oznámenia). Referáty, inzeráty, reklamy. Obchodná korešpondencia
(ponuka, dopyt, objednávka, upomienka, dohody, protokoly a pod.).
Cieľ predmetu: Nadobudnutie cudzojazyčnej kompetencie v oblasti odborného
poľnohospodárskeho jazyka, osvojenie si špecifických jazykových prostriedkov pre odbornú
komunikáciu. Osvojenie si týchto zručností je predpokladom úspešného zvládnutia štúdia
odborných predmetov.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E126Z Slovenský jazyk pre cudzincov - odborný jazyk
Gestor: PhDr. Vrbová Jana PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Odborný (náučný) štýl, slovník odborného jazyka, odborná terminológia,
tvorenie termínov, výklad, vedecká rozprava, výťah, tézy, osnova, výpisky. Informačné slohové
útvary (správy, žiadosti, oznámenia). Referáty, inzeráty, reklamy. Obchodná korešpondencia
(ponuka, dopyt, objednávka, upomienka, dohody, protokoly a pod.).
Cieľ predmetu: Nadobudnutie cudzojazyčnej kompetencie v oblasti odborného
poľnohospodárskeho jazyka, osvojenie si špecifických jazykových prostriedkov pre odbornú
komunikáciu. Osvojenie si týchto zručností je predpokladom úspešného zvládnutia štúdia
odborných predmetov.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E127L Slovenský jazyk pre cudzincov - všeobecný jazyk
Gestor: PhDr. Vrbová Jana PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Jazykové roviny, gramatické kategórie, slovné druhy, zásady slovenského
pravopisu, pravopisný výcvik. Kompozičné prostriedky, druhy opisov, rozprávací slohový postup.
Ľudová slovesnosť, všeobecné informácie o slovenskom jazyku. Kulturologické poznatky o
Slovensku.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie všeobecných komunikatívnych schopností študentov
prostredníctvom upevňovania rečových zručností, s cieľom zvládnuť samostatný jazykový prejav
bez chýb v jednotlivých jazykových rovinách, v ústnej aj písomnej podobe.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E127Z Slovenský jazyk pre cudzincov - všeobecný jazyk
Gestor: PhDr. Vrbová Jana PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Jazykové roviny, gramatické kategórie, slovné druhy, zásady slovenského
pravopisu, pravopisný výcvik. Kompozičné prostriedky, druhy opisov, rozprávací slohový postup.
Ľudová slovesnosť, všeobecné informácie o slovenskom jazyku. Kulturologické poznatky o
Slovensku.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie všeobecných komunikatívnych schopností študentov
prostredníctvom upevňovania rečových zručností, s cieľom zvládnuť samostatný jazykový prejav
bez chýb v jednotlivých jazykových rovinách, v ústnej aj písomnej podobe.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 142E206 Sociálna psychológia
Gestor: Mgr. Kučírková Drahomíra CSc.
Katedra: Katedra pedagogiky a psychológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet sociálnej psychológie a základné pojmy. Zaradenie sociálnej
psychológie v systéme psychologických disciplín, vzťah k iným vedám. Historické zdroje a vývin
sociálnej psychológie. Možnosti merania v sociálnej psychológii. Sociálne činitele psychiky.
Socializácia. Sociálne učenie. Postoje. Sociálna interakcia. Sociálna komunikácia. Sociálna
motivácia. Formy sociálneho správania. Osobnosť v sociálnom systéme. Sociálne skupiny.
Cieľ predmetu: Predmet poskytuje poznatky týkajúce sa sociálnej percepcie, sociálnej interakcie,
psychológie skupín a vzťahov v skupine. Po jeho absolvovaní si budú študenti vedomí sociálnych
súvislostí svojej profesie a budú poznať a chápať princípy inštitucionálnej socializácie človeka.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky:
................................................................................................................................................................
Predmet: 312E101 Sociológia
Gestor: Mgr.Ing. Moravčíková Danka PhD.
Katedra: Katedra spoločenských vied
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,RJ,SK
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Obsah predmetu: Predmet načrtáva spoločenské a teoretické predpoklady vzniku sociológie ako
teoreticko-empirickej vedy, vymedzuje jej predmet i funkcie a zameriava sa na interpretáciu
základných sociologických pojmov a zákonitostí, pričom odkazuje na niektoré sociologické teórie,
ktoré odlišnými spôsobmi riešia problém sociálneho poriadku. Okrem interpretácie významu
základných sociologických pojmov ako spoločnosť, sociálna skupina, sociálna štruktúra, sociálna
mobilita, sociálna pozícia, socializácia, sociálne učenie, sociálne správanie a ďalších, predmet
objasňuje sociálne zmeny, ktoré prebiehajú v spoločnostiach a tiež oboznamuje s niektorými
metódami a technikami sociologického výskumu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov chápať a používať sociologickú
terminológiu a metódy pri analýze a interpretácii sociálnych javov a procesov.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 312E204 Sociológia vidieka a poľnohospodárstva
Gestor: Mgr.Ing. Moravčíková Danka PhD.
Katedra: Katedra spoločenských vied
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Vznik, predmet a vývoj daného vedného odboru s akcentáciou inštitúcií,
osobností a smerov v jeho vývoji na území bývalého Československa. Predmet vysvetľuje
sociologické prístupy k charakteristike pojmov vidiek-vidiecky, mesto-mestský. Zameriava sa na
indikátory a funkcie vidieka v modernej spoločnosti, problémy vidieckej obce ako sociálneho a
samosprávneho systému, ako aj na stratégie rozvoja vidieka. Charakterizované sú dôsledky a
prejavy modernizácie, globalizácie a transformácie vo vidieckom priestore. Poľnohospodárstvo je
charakterizované ako sociálna aktivita s viacrozmernými funkciami, analyzovaný je vývoj agrárnej
štruktúry a sociálne súvislosti transformácie poľnohospodárstva SR.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov chápať vidiek ako sociologicky zaujímavý priestor z pohľadu
ľudských sociálnych životov, skupín a komunít a podať obraz o poľnohospodárstve nielen ako o
ekonomickej aktivite, ale aj ako o sociálnom jave. Zamerať pozornosť študentov na sociálnu zmenu
vo vzťahu k vývoju, ktorým vidiek a poľnohospodárstvo prešli v 20. st., naučiť používať a
interpretovať vybrané socio-priestorové indikátory.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 721A403 Somatológia človeka
Gestor: doc. Ing. Toman Róbert Dr.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Základné morfologické a fyziologické princípy stavby ľudského tela - bunka a
jej organely, biologické membrány, homeostáza, telové tekutiny, morfológia a fyziológia krvi,
morfológia a fyziológia imunitného systému, zápal ako obranný mechanizmus, špecifické imunitné
mechanizmy a imunitná odpoveď organizmu, morfológia a fyziológia dýchania, morfológia a
fyziológia krvného obehu krvi, morfológia a fyziológia lymfatického systému, morfológia a
fyziológia tráviaceho traktu, základné princípy premeny látok a získavania energie v organizme,
morfológia a fyziológia vylučovania, morfológia a fyziológia žliaz s vnútornou sekréciou,
morfológia a fyziológia svalstva, všeobecná neuroanatómia a neurofyziológia.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so základmi anatómie a fyziológie človeka so zreteľom na
potreby výučby študijného programu Výživa ľudí
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541Z503 Somelierstvo
Gestor: Ing. Pintér Eduard PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Podmienky skladovania vín rôznej kvality, charakteristika prírodných a
upravovaných vín. Význam zdravej a kultúrnej konzumácie vín. Popis kvalitatívnych znakov vín
podľa odrôd, ročníkov, technológie výroby a miesta produkcie. Vplyv pestovateľského miesta
viniča hroznorodého na kvalitu vína - metóda terroir. Osobité znaky vín z jednotlivých
vinohradníckych lokalít. Predaj vína ako kultúrneho dedičstva vinohradníckeho miesta v
kombinácii s typickými potravinami, ľudovými zvyklosťami. Príprava upravovaných vín - mixov.
Konzumácia vín pri rôznych príležitostiach s rôznymi potravinami a kultúrnymi tradíciami.
Cieľ predmetu: Získanie vedomosti a zručnosti o kultúrnom podávaní a konzumácii vína pri
rôznych príležitostiach a jedlách.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M001 Spoľahlivosť konštrukcií
Gestor: Ing. Páleš Dušan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Meradlá spoľahlivosti konštrukcií. Odhad spoľahlivosti konštrukcií. Integračné
a simulačné metódy. Metódy druhého rádu a transformácie. Spoľahlivosť systémov konštrukcií.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o navrhovaní konštrukcií založenom na teórii
pravdepodobnosti a matematickej štatistike.

310

Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M409 Spoľahlivosť technických systémov
Gestor: prof. Ing. Hrubec Jozef CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné pojmy a definície, predmety sledovania, prúd porúch, defekty
funkčných plôch strojových súčastí, plány skúšok spoľahlivosti, matematicko-štatistické
spracovanie ukazovateľov spoľahlivosti, bezporuchovosť strojových sústav (sériová, paralelná,
zmiešaná), životnosť, udržiavateľnosť, diagnostikovateľnosť, opraviteľosť a skladovateľnosť
strojových sústav, komplexné ukazovatele spoľahlivosti strojov.
Cieľ predmetu: Zabezpečiť spoľahlivosť strojov v prevádzkových podmienkach, vyhodnotiť a
analyzovať ukazovatele spoľahlivosti strojových sústav.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 313U402 Spoločenská komunikácia a protokol v MV
Gestor: doc.Dr.Ing. Fekete Pavol PhD.
Katedra: Katedra Európskych politík
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Cieľom predmetu je definovať, objasniť a vymedziť základné pojmy a vzťahy v
oblasti diplomacie v nadväznosti na zahraničnú politiku a medzinárodné vzťahy, zvládnuť
problematiku diplomatického protokolu a etikety, ktorá je základným pilierom úspešného
zvládnutia práce diplomata v zahraničí a osvojiť si otázky spoločenského správania sa a etikety v
zahraničnoobchodnom podnikaní na podnikovej úrovni. Prednášky a semináre z predmetu
Spoločenská komunikácia a protokol umožnia študentom osvojiť si poznatky z oblasti
medzinárodného diplomatického styku, pôsobenia a poslania orgánov pre medzinárodné styky, ako
aj diplomatických výsad a imunity. Predmet kladie dôraz na dodržiavanie diplomatického
protokolu a etikety pri ceremoniáloch a protokolárnych, resp. spoločenských situáciách v
diplomatickej praxi a zahraničnoobchodnej diplomacii.
Cieľ predmetu: Poskytnutie znalostí z oblasti komunikácie a medzinárodného diplomatického
styku, medzinárodných vzťahov a diplomatických negociácií a protokolu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 313U403 Spoločenská komunikácia a protokol v MV II
Gestor: doc.Dr.Ing. Fekete Pavol PhD.
Katedra: Katedra Európskych politík
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Teoretické a praktické aspekty medzinárodných rokovaní. Sociálna psychológia
negociácií a elementy negociácií: Vnímanie, atribučné teórie, jazyk ako prostriedok
interpersonálnej verbálnej a neverbálnej komunikácie pri riešení konfliktných situácií. Význam
koncepcie, stratégie a taktiky v plánovacom procese negociácií. Modely rokovacích techník. Vplyv
interkulturálnych rozdielov na voľbu rokovacích techník v záujme spoločenského ovplyvnenia
negociačných strán. Otázky organizácie negociácií z aspektov sociálnych interakcií, konformity,
lojality a vedenia delegácie. Ekologické, metodologické a aplikačné aspekty sociálnych interakcií v
procese negociácií.
Cieľ predmetu: Cieľom tohto predmetu je prehĺbenie vedomostí študentov s rozsiahlymi
teoretickými a praktickými aspektmi spoločenskej komunikácie, zahraničnej politiky a aplikačnou
technikou medzinárodných diplomatických a komerčných negociácií.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E011 Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu
Gestor: Ing. Serenčéš Roman PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Spotrebiteľská politika a teórie, chovanie spotrebiteľa, spotrebných trhov,
chovanie organizácií, rozhodovanie o nákupe. spotrebiteľ - dopyt, súvislosti agrárnej, obchodnej a
spotrebiteľskej politiky, ochrana spotrebiteľa a jeho výchova, vzdelávanie, spotrebiteľské
poradenstvo a informácie, spotrebiteľ v EÚ, spotrebiteľ a environmentálne prostredie.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o správaní spotrebiteľa o postavení spotrebiteľa v
ekonomike, o dopadoch jeho rozhodnutí na výrobnú sféru. Ďalšie poznatky sú orientované na
získavanie spotrebiteľských informácií a systém spotrebiteľského vzdelávania.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P426 Spracovanie hydiny a minoritných ŽP
Gestor: doc. Ing. Haščík Peter PhD.
Katedra: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Význam mäsa ,minoritných produktov živočíšneho pôvodu vo výžive
obyvateľstva. Základné pojmy a obchodné názvy v obchodnom reťazci pri nákupe a
technologickom spracovaní hydiny. Technológia opracovania hydiny. Technologický postup
výroby polotovarov. Vajcia a ich priemyselné spracovanie. Med, včelie produkty a medovina,
technologické postupy výroby. Hodnotenie a technológia spracovania rýb. Králičie mäso, jeho
hodnotenie a technológia spracovania. Perie jeho vlastnosti a technológia spracovania peria.
Hodnotenie a technológia spracovania zveriny.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o význame živín a ich spojitosť pre tvorbu
živočíšneho produktu. Pochopí technológiu spracovania minoritných živočíšnych produktov a ich
možné využitie v praxi a výžive človeka. Zároveň študent získa znalosti, že len produkcia
dostatočného množstva a požadovanej kvality živočíšnych produktov je základom pre splnenie
základného cieľa poľnohospodársko-potravinového komplexu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P305 Správna hygienická prax v potravinárstve
Gestor: Ing. Zajác Peter PhD.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Základné pojmy HACCP a podmienky jeho úspešného zavádzania. Vývoj
HACCP plánu, pracovná skupina a jej činnosť. Popis výrobkov, spôsobu jeho distribúcie a použitia
u spotrebiteľa. Tvorba prúdových diagramov a ich overovanie v procese výroby. Analýza
nebezpečenstva - zásady, chyby, nedostatky. Určenie kritických bodov, stanovenie sledovaných
znakov a určenie kritických limitov. Stanovenie monitorovacích postupov, nápravných opatrení a
overovacích postupov. Stanovenie spôsobu vedenia dokumentácie a archivácie záznamov.
Overovanie systému HACCP - verifikácia a validácia. Audit systému kritických bodov. Technické
a ekonomické zabezpečenie systému HACCP.
Cieľ predmetu: pochopiť význam a funkcie HACCP, vedieť správne aplikovať 7 princípov
HACCP, ovládať analýzu rizík, stanovenie kritických bodov a kritérií, aplikovať postupy
verifikácie a validácie v systéme HACCP, aplikovať princípy kontroly zavedeného systému
HACCP a jeho udržiavanie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U408 Správne právo
Gestor: doc. JUDr. Marišová Eleonóra PhD.
Katedra: Katedra práva
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
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Obsah predmetu: Pravidlá a princípy Európskeho správneho práva, právo administratívnej
kooperácie štátov EÚ. Štruktúra a kompetencie verejnej správy SR v členení na štátnu správu a
samosprávu. Orgány centrálnej a miestnej štátnej správy, všeobecná a špecializovaná štátna správa.
Postavenie a kompetencie obcí a vyšších územných celkov. Zodpovednosť za škodu pri výkone
verejnej správy. Postavenie ombudsmana. Procesné správne právo, postup správnych orgánov v
správnom konaní na všetkých úrovniach štátnej správy i samosprávy, priestupkové, katastrálne
konanie. Právna úprava správneho súdnictva a procesné ustanovenia o rozhodovaní o opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov.
Cieľ predmetu: Osvojenie znalostí z oblasti štruktúry verejnej správy EÚ, princípov Európskeho
správneho práva, správneho konania
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M144 Stacionárne dopravné zariadenia
Gestor: doc. Ing. Zeman Stanislav PhD.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Konštrukcia a teoretické zdôvodnenie dopravných zariadení mechanických,
spádových, využívajúcich kinetickú energiu, hydraulických a pneumatických.
Cieľ predmetu: Predmet umožňuje získať poznatky o stacionárnych dopravných zariadeniach
používaných vo výrobných systémoch, o princípoch ich konštrukcie a o ich teoretickom
zdôvodnení. Študent získa schopnosť orientovať sa v problematike stacionárnej dopravy,
projektovať ju v konkrétnych podmienkach a riadiť jej využitie, údržbu a opravy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z101 Stavby v parkoch a záhradách
Gestor: Ing.arch. Čitáry Ivan PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam a postavenie stavebnej drobnej architektúry v záhradných a parkových
kompozíciách. Funkčné, kompozičné a technické rozdelenie stavieb. Architektonické a konštrukčné
riešenie malých záhradných stavieb, altánov, pergol, oporných múrikov, terás, plotov, schodísk,
odpočívadiel, mostov, záhradných bazénov, ohnísk, záhradných krbov a ostatných prvkov drobnej
architektúry. Navrhovanie a konštrukčné riešenie detských ihrísk a menších plôch pre kolektívne a
individuálne hry a športy. Vypracovanie návrhu a projektovej dokumentácie vybraných stavebných
zariadení pre záhradu a park.
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Cieľ predmetu: Formou klauzulných prác a referátov zvládnuť základné znalosti z vhodnosti
používania a technických riešení drobných stavieb a vhodnosť materiálov používaných v parkoch a
záhradách.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M002 Stavebná mechanika
Gestor: Ing. Páleš Dušan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Pôsobenie síl v stavebnej konštrukcii, mechanika síl v rovine, ťažisko
geometrických útvarov, staticky určité nosníky, priehradové konštrukcie. Deformácie staticky
určitých konštrukčných prvkov. Využitie VT pri riešení staticky určitých konštrukciách.
Cieľ predmetu: Študent pochopí a naučí sa základy silového pôsobenia na konštrukčné prvky.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M113 Stavebné materiály
Gestor: Ing. Balková Milada PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Základné mechanicko-fyzikálne vlastnosti stavebných hmôt. Ťažba, skúšanie a
kontroly, preprava, skladovanie, použitie a údržba kameňa, keramických výrobkov, spojív, kovov,
dreva, skla, náterov a plastických látok.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o základných materiáloch, ich fyzikálno-mechanickými
vlastnostiach a technológii stavebnej výroby.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M318 Stavebné stroje
Gestor: doc. Ing. Simoník Ján PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Špecifikácie mechanizácie stavebníctva. Zásady voľby strojov. Ekonomika
mechanizácie stavebníctva. Fyzikálno-mechanické vlastnosti a skúšobníctvo stavebných
materiálov. Mechanizácia HSV: stroje a zariadenia na zakladanie stavieb, na vertikálnu a
horizontálnu dopravu, na výrobu maltovín a betónov, na omietky a podlahoviny, monolitické
konštrukcie. Mechanizácia PSV: stroje a zariadenia pre zámočnícke, klampiarske, stolárske a iné
výrobky.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky zo základných technologických postupov stavebnej
výroby. Pochopí vzťah medzi teoretickou analýzou jednotlivých mechanizmov a ich konštrukciou.
Je schopný racionálne navrhovať vhodné mechanizačné prostriedky pre zabezpečenie stavebnej
výroby. Dokáže pomocou matematicko-štatistických metód navrhovať vhodnú skladbu strojov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E506 Stochastické modely a simulácie
Gestor: doc. Ing. Fandel Peter CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je orientovaný na koncipovanie a riešenie v praxi najčastejšie
používaných modelov stochastického charakteru v oblasti výrobného manažmentu. Široká škála
prezentovaných modelov je zameraná na skúmanie dynamiky stochastických systémov
orientovaných na analýzu rozličných praktických situácií na podnikovej úrovni, posudzovanie
kvality obslužných systémov, riadenie a kontrolu zásob, stanovenie stratégie obnov a pod. Výučba
predmetu je podporená vyučovaním štandardného počítačového softwaru.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov skonštruovať a riešiť modely stochastického
charakteru vyskytujúce sa v praxi
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 342E003 Strategický manažment
Gestor: prof. Ing. Kadlečíková Mária CSc.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Vznik a vývoj strategického manažmentu. Vízia, poslanie, strategický zámer a
strategické ciele podniku. Skúmanie prostredia podniku. Metódy portfóliovej analýzy a podnikové
stratégie. Podnikateľské stratégie. Funkčné stratégie. Implementácia stratégií.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov proces tvorby a implementáciu
strategického manažmentu v podniku.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 342E002 Strategický marketing
Gestor: doc. Ing. Kretter Anton, PhD.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Obsahom predmetu je objasnenie procesu strategického marketingu, stanovenie
marketingových strategických cieľov, formulovanie marketingových stratégií a ich plánovanie,
implementácia marketingových stratégií ako aj kontrola a hodnotenie implementácie
marketingových stratégii.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov na základe marketingových analýz tvoriť
marketingové stratégie pre jednotlivé nástroje marketingového mixu podľa podnikateľských
záujmov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E128L Stredne pokročilý stupeň (AJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Ortografia. Fonetika. Gramatika. Rozvoj systému slovnej zásoby všeobecného
jazyka. Porozumenie ústneho a písomného prejavu všeobecného charakteru.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných prostriedkov a rečových zručností v dialogickej a
monologickej forme.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E128Z Stredne pokročilý stupeň (AJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
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Obsah predmetu: Ortografia. Fonetika. Gramatika. Rozvoj systému slovnej zásoby všeobecného
jazyka. Porozumenie ústneho a písomného prejavu všeobecného charakteru.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných prostriedkov a rečových zručností v dialogickej a
monologickej forme.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E129L Stredne pokročilý stupeň (FJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: FR
Obsah predmetu: Ortografia. Fonetika. Gramatika. Rozvoj systému slovnej zásoby všeobecného
jazyka. Porozumenie ústneho a písomného prejavu všeobecného charakteru.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných prostriedkov a rečových zručností v dialogickej a
monologickej forme.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E129Z Stredne pokročilý stupeň (FJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: FR
Obsah predmetu: Ortografia. Fonetika. Gramatika. Rozvoj systému slovnej zásoby všeobecného
jazyka. Porozumenie ústneho a písomného prejavu všeobecného charakteru.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných prostriedkov a rečových zručností v dialogickej a
monologickej forme.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E130Z Stredne pokročilý stupeň (NJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
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Obsah predmetu: Ortografia. Fonetika. Gramatika. Rozvoj systému slovnej zásoby všeobecného
jazyka. Porozumenie ústneho a písomného prejavu všeobecného charakteru.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných prostriedkov a rečových zručností v dialogickej a
monologickej forme.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E130L Stredne pokročilý stupeň (NJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Ortografia. Fonetika. Gramatika. Rozvoj systému slovnej zásoby všeobecného
jazyka. Porozumenie ústneho a písomného prejavu všeobecného charakteru.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných prostriedkov a rečových zručností v dialogickej a
monologickej forme.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E131L Stredne pokročilý stupeň (RJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Ortografia. Fonetika. Gramatika. Rozvoj systému slovnej zásoby všeobecného
jazyka. Porozumenie ústneho a písomného prejavu všeobecného charakteru.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných prostriedkov a rečových zručností v dialogickej a
monologickej forme.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E131Z Stredne pokročilý stupeň (RJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
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Obsah predmetu: Ortografia. Fonetika. Gramatika. Rozvoj systému slovnej zásoby všeobecného
jazyka. Porozumenie ústneho a písomného prejavu všeobecného charakteru.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných prostriedkov a rečových zručností v dialogickej a
monologickej forme.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E132Z Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: ES
Obsah predmetu: Ortografia. Fonetika. Gramatika. Rozvoj systému slovnej zásoby všeobecného
jazyka. Porozumenie ústneho a písomného prejavu všeobecného charakteru.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných prostriedkov a rečových zručností v dialogickej a
monologickej forme.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E132L Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: ES
Obsah predmetu: Ortografia. Fonetika. Gramatika. Rozvoj systému slovnej zásoby všeobecného
jazyka. Porozumenie ústneho a písomného prejavu všeobecného charakteru.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných prostriedkov a rečových zručností v dialogickej a
monologickej forme.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A457 Stresová fyziológia rastlín
Gestor: prof. Ing. Brestič Marián CSc.
Katedra: Katedra fyziológie rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
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Obsah predmetu: Adaptácia a aklimatizácia rastlín na fluktuácie faktorov prostredia. Mechanizmy
rezistencie. Environmentálny stres. Reakcie rastlín na vodný, teplotný, radiačný, minerálny, soľný,
biotický stres. Percepcia a transdukcia signálu z prostredia. Funkcia fytohormónov a zmeny
fyziologických procesov pri stresoch. Štrukturálne a funkčné zmeny fotosyntetického aparátu v
podmienkach kombinovaného environmentálneho stresu. Detekcia a možnosti eliminácie stresu
rastlín. Metódy v stresovej fyziológii.
Cieľ predmetu: Študent ovláda koncepciu pôsobenia environmentálneho stresu v biologickom
systéme a príčinnosť vzťahov medzi rastlinami a prostredím. Má základné znalosti z mechanizmov
pôsobenia environmentálnych stresov v rastlinách, mechanizmov rezistencie rastlín na stres, ich
aklimácie a adaptácie na podmienky prostredia. Hlbšie ovláda problematiku štrukturálnych a
funkčných zmien fotosyntetického aparátu na environmentálne stresy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, písomné práce, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M204 Strojárska technológia
Gestor: prof. Ing. Kročko Vladimír CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Technológia zlievania, zvárania, tvárnenia, tepelného delenia, práškovej
metalurgie a povrchových úprav materiálov. V jednotlivých skupinách technológií je obsiahnutý i
potrebný teoretický základ s dôrazom na otázky technologickosti, teóriu plasticity, vplyvy
technológií na spracovaný materiál, zvariteľnosť, automatizáciu technologických procesov a
základné informácie o výrobnom zariadení.
Cieľ predmetu: Objasniť problematiku technológií zvárania, zlievania a tvárnenia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M320 Stroje na zber krmovín
Gestor: doc. Ing. Findura Pavol PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je zameraný na výrobu poľných krmovín. Rieši problematiku
krmovinárstva v poľnej výrobe vo vzťahu ku krajinnému prostrediu a výrobe krmovín. Obsahom
predmetu sú stroje a technologické linky na zakladanie a obnovu porastov, stroje na kosenie,
ošetrovanie na povrchu poľa, zber, dopravu a zakladanie do uskladňovacích priestorov,
dosušovanie a sušenie.
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Cieľ predmetu: Študent získa nové teoretické zdôvodnenie a praktické využívanie strojov pri
zbere stebelnatých krmovín. Študent si osvojí základné vedomosti z oblasti zberu krmovín s
možnosťou ovplyvňovania pracovných operácií zameraných na zlepšenie kvality zberaných
krmovín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M322 Stroje pre rastlinnú výrobu 1
Gestor: doc. Dr. Ing. Maga Juraj
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je zameraný na základy konštrukcie, technológie práce a základné
teoretické výpočty súvisiace s technologickými parametrami strojov na základné spracovanie pôdy,
hnojenie, sejbu, sadenie, medziriadkové spracovanie pôdy, ochranu rastlín a zber repy.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky z problematiky strojov a technológií na obrábanie
pôdy, sejbu, sadenie, hnojenie, ochranu rastlín a zber cukrovej repy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M323 Stroje pre rastlinnú výrobu 2
Gestor: doc. Ing. Findura Pavol PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je zameraný na základné teoretické a praktické predpoklady práce
zberových strojov v rastlinnej výrobe. Na základe teoretického zdôvodnenia práce jednotlivých
pracovných ústrojenstiev sú ucelene rozobrané stroje na zber krmovín , zrnín , technických plodín,
olejnín ,ovocia a zeleniny.
Cieľ predmetu: Študent získa nové teoretické poznatky z konštrukcie poľnohospodárskej techniky
, riešenia pracovných ústrojenstiev zberových strojov a liniek pozberovej úpravy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M324 Stroje pre rastlinnú výrobu 3
Gestor: doc. Ing. Angelovič Marek PhD.
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Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je orientovaný na základy teórie, konštrukcie, technológie práce strojov
a zariadení na pozberovú úpravu rastlinných produktov v poľnohosp. podnikoch zaoberajúcich sa
nákupom, skladovaním a predajom týchto produktov. V predmete sú zahrnuté základné poznatky
pracovných mechanizmov strojov na čistenie, triedenie, sušenie, kalibrovanie, morenie,
skladovanie a balenie rastlinných produktov. Pozornosť je venovaná spôsobom kontroly kvality
práce (straty a poškodenie produktu), ekonomickej efektívnosti pozberového ošetrenia a organizácií
práce a jej bezpečnosti na pozberových linkách v poľnohospodárskych podnikoch.
Cieľ predmetu: Po absolvovaní predmetu študenti získajú teoretické, konštrukčné a technologické
znalosti z problematiky strojov a zariadení na pozberovú úpravu rastlinných produktov. Po
samostatnej práci na strojoch zvládnu ich zoradenie v konkrétnej pozberovej linke.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M325 Stroje pre zemné a závlahové práce
Gestor: doc. Ing. Simoník Ján PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Technológia a mechanizácia regulácie vodného režimu. Spôsoby a druhy
závlah. Mechanizácia zemných prác: drapáky; zrezávače; grapery; scrapery; rýhovače; hlbidlá;
nakladače; rýpadlá; dempre; valce; kompresory; pneumatické náradie; hydraulická ťažba; údržba
melioračných zariadení; rekultivačné zásahy, mechanizácia zavlažovania, pásové zavlažovače;
frontálne zavlažovače; energetické zdroje pre závlahu; ekonomická efektívnosť závlah; technickoekonomické charakteristiky.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o jednotlivých spôsoboch realizácie zemných a
zúrodňovacích prác, oboznámi sa s technologickými, konštrukčnými poznatkami zemných a
závlahových strojov. Pochopí vzťah medzi základnými agrofyzikálnymi vlastnosťami pôdy,
rastliny a spôsobom nasadenia príslušnej techniky. Je schopný vypočítať potrebu strojov a ich
optimálne nasadenie do výrobného procesu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M504 Súdnoznalecká činnosť
Gestor: doc. Ing. Pogran Štefan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Predpisy pre znaleckú činnosť, znalecké odbory a odvetvia, postup pri
vypracovávaní znaleckého posudku, odmeňovanie znaleckej činnosti.
Cieľ predmetu: Študent získa vedomosti o postupe a obsahovej náplni pri vypracovávaní
znaleckých posudkov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621E204 Svetová ekonomika I
Gestor: doc. Ing. Pokrivčák Ján PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Prehľad základných vývojových tendencií svetovej ekonomiky a základných
teórií medzinárodného obchodu, regionálnych obchodných zoskupení. Hodnotí sa ekonomická
integrácia, reformy obchodu a ekonomických politík vo svete. Diskutuje sa medzinárodný pohyb
kapitálu, politická ekonómia PZI, taktiež medzinárodný pohyb pracovných síl, Poukazuje sa na
možnosti a riziká uplatnenia slovenských podnikov na globálnom trhu.
Cieľ predmetu: Poskytnúť prehľad o vývoji svetovej ekonomiky, medzinárodnom podnikaní v
globálnom svete, medzinárodných ekonomických inštitúciách, pohybe investícií a možnostiach
uplatnenia podnikov v globálnej ekonomike.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P502 Syrárstvo
Gestor: doc. Ing. Čanigová Margita CSc.
Katedra: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam a druhy syrov. Hodnotenie kvality mlieka pre výrobu syrov. Syridlá a
kultúry používané pri výrobe syrov. Základná technologická schéma výroby sladkých, kyslých a
tavených syrov. Výrobné postupy jednotlivých skupín syrov. Hodnotenie kvality syrov. Chyby
syrov. Srvátka a možnosti jej využitia. Výroba kazeínu a kazeinátov.
Cieľ predmetu: Študent získa teoretické a praktické poznatky o výrobe základných syrov sladkých, kyslých a tavených. Je schopný uskutočniť výber syridiel a mliekarenských kultúr. Je
schopný hodnotiť kvalitu syrov a určiť príčinu chýb syrov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621A513 Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín
Gestor: prof. Ing. Ložek Otto CSc.
Katedra: Katedra agrochémie a výživy rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Agrochemické vlastnosti priemyselných hnojív a ich efektívne používanie.
Význam, výroba, vlastnosti a používanie organických hnojív. Ohodnocovanie a efektívnosť
hnojenia priemyselnými a organickými hnojivami. Požiadavky na výživu a hnojenie obilnín,
okopanín, strukovín, olejnín, priadnych rastlín, viacročných krmovín, zeleniny, ovocných drevín a
viniča so zreteľom na úrodu a kvalitu a pôdnoklimatické podmienky výrobných oblastí. Hnojenie v
závlahových podmienkach. Vypracovanie plánov hnojenia.
Cieľ predmetu: Na základe obsahu prístupných makroživín a mikroživín v pôde vypočítať dávky
živín na racionálne hnojenie poľnohospodárskych plodín. Navrhnúť vhodné druhy a typy
priemyselných a organických hnojív na hnojenie poľných plodín, viniča, ovocných drevín a
plantáží drobného ovocia. Ekonomicky vyhodnotiť konkrétny systém hnojenia plodín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E507 Systémy na podporu matematického modelovania
Gestor: doc. Ing. Fandel Peter CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet nadväzuje na predmety Operačný výskum - TR a Operačný výskum OP. V prvej časti predmetu je pozornosť venovaná možnostiam využitia VBA pri riešení modelov
v Exceli a v systéme Whats'Best. Druhá časť predmetu je venovaná modelovacím technikám s
využitím systému GAMS. V tretej časti predmetu sa študenti oboznámia s možnosťami
matematického modelovania v systéme SAS.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov využívať dostupné softvérové systémy na
riešenie matematických modelov a uviesť ich do problematiky tvorby a syntaxe programov pre
všeobecné algebraické modelovacie systémy a ich využitie v spojení s efektívnymi solvérmi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A332 Šľachtenie hospodárskych zvierat
Gestor: doc. Ing. Candrák Juraj CSc.
Katedra: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
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Obsah predmetu: Selekcia a využitie genetických parametrov pri odhade genetického pokroku v
procese šľachtenia HZ. Odhad plemennej hodnoty zvierat v produkčných vlastnostiach. Metódy
plemenitby využívajúce individuálnu genetickú variabilitu v rámci jednej populácie. Metódy a
efekty kríženia HZ. Zostavenie pripárovacieho plánu v chove HD - praktické cvičenie na VPP.
Princípy tvorby plemenárskych programov.
Cieľ predmetu: študent získa odborné vedomosti a nové poznatky z oblasti šľachtenia
hospodárskych zvierat a je schopný ich prakticky aplikovať v šľachtiteľských programoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, písomné práce, individuálna práca,
práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A428 Šľachtenie rastlín
Gestor: doc. Ing. Brindza Ján CSc.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Šľachtenie rastlín ako riadená mikroevolúcia. Základné šľachtiteľské ciele a
trendy. Šľachtenie na produkciu, kvalitu biotickým a abiotickým faktorom. Šľachtenie výberom,
krížením, využitím mutácií a polyploidie. Aplikácie metód genetického inžinierstva a moderných
biotechnologických metód. Zásady výberu. Tvorba odrôd pre rôzne pestovateľské systémy.
Udržiavacie šľachtenie registrovaných odrôd. Teoretické základy semenárstva.
Cieľ predmetu: Získanie základných poznatkov o procese vyšľachtenia odrôd a hybridov s
využitím klasických a moderných metód, genetických javov a zákonitostí.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A506 Šľachtiteľské programy v chove zvierat
Gestor: prof. Ing. Kadlečík Ondrej CSc.
Katedra: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Úlohy šľachtiteľských programov v populáciách plemien a chovov
hospodárskych zvierat. Technické a organizačné postupy tvorby programov, ich špecifiká, ktoré
ovplyvňujú šľachtiteľské programy rôznych druhov HZ. Vplyv veľkosti populácie, štruktúry
chovov, systémov využívania plemenníkov pri tvorbe programov. Zostavovanie pripárovacích
plánov na testovanie plemenníkov, pripárovacie plány na tvorbu novej generácie plemenníkov a
pripárovacích plánov v produkčných populáciách.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov vytvoriť, biologicky a ekonomicky zhodnotiť šľachtiteľské
programy plemien zvierat.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca, práce s
podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E162 Španielsky jazyk A
Gestor: Mgr. Holúbeková Andrea PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: ES
Obsah predmetu: Opakovanie gramatiky daného jazyka s cieľom zdokonalenia komunikatívnych
zručností s orientáciou na ústny prejav.
Cieľ predmetu: Rozvíjanie štyroch základných komunikatívnych zručností.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E163 Španielsky jazyk B
Gestor: PhDr. Jakabovičová Johana PhD.M.A.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: ES
Obsah predmetu: Rozvíjanie jazykovej kompetencie zameranej na formu, význam a plynulosť
ústnej a písomnej produkcie.
Cieľ predmetu: Zdokonaľovanie gramaticky korektnej a plynulej ústnej a písomnej komunikácie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E265 Španielsky jazyk C
Gestor: PaedDr. Moravcová Ľubomíra PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: ES
Obsah predmetu: Nadobudnutie poznatkov z oblasti histórie, geografie, systému vzdelávania,
ekonomiky, životného štýlu, kultúrneho a spoločenského života danej krajiny. Prehlbovanie
komunikatívnych zručností s orientáciou na písomný prejav.
Cieľ predmetu: Oboznámenie s reáliami cieľovej krajiny. Prehlbovanie písomné prejavu s
orientáciou na písanie esejí.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E266 Španielsky jazyk D
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: ES
Obsah predmetu: Medzikultúrna komunikácia, spoznávanie kultúrneho dedičstva a súčasnosti
krajiny cieľového jazyka.. Prehlbovanie komunikatívnych zručností s orientáciou na preklad.
Cieľ predmetu: Osvojenie si zásad medzikultúrnej komunikácie. Prehlbovanie písomného
vyjadrovanie, najmä prekladu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A333 Špeciálna etológia hospodárskych zvierat
Gestor: prof. Ing. Debrecéni Ondrej CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: DE,RJ,SK
Obsah predmetu: Základná etologická charakteristika HD, ošípaných, oviec koní, nutrií, vodnej a
hrabavej hydiny. Správanie na zabezpečenie denných potrieb zvierat, sociálne, sexuálne,
materinské a komforné správanie. Etologické tolerancie technologických podmienok chovu.
Využitie etológie pri tvorbe technologických systémov a zabezpečovanie welfare v chove HZ,
ktoré si študenti overia priamo v chovateľskej praxi. Bezstresové technológie chovu a výroba
nezávadných živočíšnych produktov. Ochrana zvierat.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom špecifické a všeobecné v správaní
jednotlivých druhov hospodárskych zvierat a objasniť jeho využitie pri tvorbe chovateľských
podmienok a postupov v chove, odchove a výcviku zvierat.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 640A406 Špeciálna reprodukcia zvierat
Gestor: MVDr. Šťastná Danka PhD.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Študenti získajú teoretické poznatky o zvláštnostiach reprodukcie rôznych
druhov zvierat a praktické zručnosti s používaním metód a technických pomôcok pri kontrole
jednotlivých fáz reprodukčného procesu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní,
domácich a divožijúcich zvierat, z pôrodníctva jednotlivých druhov zvierat a o poruchách
plodnosti a pohlavných nákazách zvierat. Študenti si na základe praktického posúdenia
konkrétneho chovu osvoja posúdenie intenzity reprodukcie, výskyt porúch plodnosti, intenzitu
brakovania zvierat, popôrodný interval, servisnú periódu, medziobdobie, pravidelnosť cyklov atď.
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom informácie o reprodukčnom procese rôznych druhov
zvierat, metódach kontroly reprodukčného procesu a biotechnike reprodukcie, organizácii
reprodukčného procesu v chove, o najzávažnejších poruchách reprodukcie zvierat
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 640A407 Špeciálna zoohygiena
Gestor: doc. Ing. Tančin Vladimír DrSc.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné hygienické požiadavky na kvalitu maštaľného prostredia vo vzťahu k
termoregulácii, úžitkovosti a zdraviu zvierat. Hygienické požiadavky na vodu a pôdu. Ochrana
chovov pred zavlečením nákazy. Požiadavky na stavebné materiály. Hygiena získavania mlieka.
Študenti posúdia zastavovací plán fariem a realizáciu zákonných noriem. Študenti si v konkrétnych
podmienkach ŠPP osvoja spôsob hodnotenia ochrany vodných zdrojov, odberu vzoriek vody.
Protimastitídny program.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s požiadavkami hospodárskych zvierat na prostredie chovu
vo vzťahu k produkcii, reprodukcii a zdraviu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z411 Špeciálne kvetinárstvo
Gestor: doc. Ing. Bartošová Krajč. Daniela PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: RJ,SK
Obsah predmetu: Základné princípy pestovateľských technológií, počnúc výrobou mladých
rastlín, špeciálne technológie pri pestovaní riadených kultúr, rýchlenie a prirýchľovanie kvetín,
najpestovanejšie rezané kvetiny, pozberové ošetrenie a skladovanie kvetín.
Cieľ predmetu: Pestovateľské technológie črepníkových kvetín a kvetín na rezanie.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z314 Špeciálne ovocinárstvo
Gestor: Ing. Mezey Ján PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: DE,EN,SK
Obsah predmetu: Technológie pestovania jednotlivých ovocných druhov - výber stanovišťa,
investičné náklady na výsadbu 1 ha, príprava pôdy pre výsadbou. Koncentrácie výsadieb v
podniku. Vhodné podpníky. Charakteristika odrôd pre trhové výsadby. Termín a technika výsadby.
Ošetrovanie výsadby. Tvarovanie a rez. Starostlivosť o pôdu. Ničenie burín. Hnojenie.
Zavlažovanie. Ochrana proti škodlivým činiteľom. Zber ovocia. Moderné trendy vo výsadbe
biologického materiálu.
Cieľ predmetu: Dosiahnutie schopnosti študenta realizovať metodiku zakladania ovocného sadu praktická realizácia a poradenstvo, ovládanie technológie najmodernejších pestovateľských
systémov pri všetkých základných ovocných druhoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z407 Špeciálne sadovnícke úpravy
Gestor: doc. Ing. Bartošová Krajč. Daniela PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Špecifické spôsoby hodnotenia a použitia rastlín v sadovníckej a krajinárskej
tvorbe. Výber rastlín pre špecifické účely použitia. Využívanie rýchlorastúcich drevín, pokryvných
rastlín, drevín a bylín v intravilánoch vo voľnej krajine. Rastliny pre strešné a mezonetové záhrady
a mobilnú zeleň, možnosti a spôsoby vytvárania existenčných podmienok pre rastliny v antropicky
silne ovplyvnených lokalitách. Diferenciácia pestovných a výchovných zásahov /prebierky,
spôsoby rezu a ošetrovania, programové premeny sortimentov/. Vypracovanie inventarizačných
klasifikačných plánov hodnotenie rastlín a námetových plánov rozmiestnenia a vysádzania
špecifických stanovíšť.
Cieľ predmetu: Špecifické spôsoby hodnotenia a použitia rastlín v sadovníckej a krajinárskej
tvorbe. Výber rastlín pre špecifické účely použitia v antropicky silne ovplyvnených lokalitách.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 541Z502 Špeciálne vinárstvo
Gestor: Ing. Pintér Eduard PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva,vinohradníctva a vinárstva
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Požiadavky na kvalitu vín - legislatíva EÚ. Produkcia vína a jej členenie podľa
kvality. Požiadavky na hrozno pre výrobu vína. Kvasinky vo vinárstve a ich bionómia. Analýza
muštu a vína. Technologické odporúčania pri úpravách muštu pred kvasením, v procese školenia a
zrenia vína. Technológie výroby vína s použitím poznatkov z chémie, biochémie, mikrobiológie
vína a zo znalosti fyzikálnych procesov prebiehajúcich vo víne. Produkcia vín s osobitnou
technológiou výroby.
Cieľ predmetu: Poskytnutie hlbších vedomostí o chemických, mikrobiologických a fyzikálnych
procesoch pri spracovaní hrozna a výrobe vína. Poskytnutie vedomostí o rôznych technológiách
výroby vína, vrátane integrovanej.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z408 Špeciálne vinohradníctvo
Gestor: doc. Ing. Bernáth Slavko PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva,vinohradníctva a vinárstva
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Koncepcia rozvoja vinohradníctva, svetoznáme vinohradnícke oblasti,
vinohradnícke oblasti na Slovensku. Vplyv prírodných podmienok na kvalitu produktu. Rajonizácia
a mikrorajonizácia viniča. Agroekologické hodnotenie pestovateľského miesta. Spôsoby
usmerňovania a regulovania úrod. Progresívne trendy pestovania viniča u nás a vo svete s ohľadom
na optimálne využívanie agroklimatických podmienok. Odrodová agrotechnika pestovania viniča s
ohľadom na rajonizáciu, riadenie výživy, systém vedení a rezu s reguláciou rodivosti zaťažením.
Ochrana viniča proti škodlivým činiteľom, systémom obrábania pôdy vo vinici klasicky
integrovanými alebo alternatívnymi spôsobmi.
Cieľ predmetu: Poskytnutie vedomostí o odrodovej agrotechnike pestovania viniča cielenej na
produkciu hrozna pre výrobu rôznych kategórií vín. Ovládanie fyziologickej podstaty tvorby
biomasy viničového kra a možností jej regulovania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z409 Špeciálne zeleninárstvo
Gestor: doc. Ing. Kóňa Ján PhD.
Katedra: Katedra zeleninárstva
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Semester: L

ECTS kredity: 5,0

Jazyk: BG,EN,SK

Obsah predmetu: Význam výroby zeleniny v zakrytých priestoroch. Mikroklíma v zakrytých
priestoroch a spôsoby jej regulácie. Zvláštnosti pestovania priesad a ich nároky. Technológia
pestovania hlavných druhov plodovej zeleniny a niektorých menej rozšírených druhov. Zásady
pestovania listových, koreňových a ďalších druhov zeleniny. Zariadenia na pestovanie húb a
technológie výroby. Zber a pozberová úprava jednotlivých zeleninových druhov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s novými technológiami pestovania
zeleniny a priesad v zakrytých priestoroch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 726A405 Šport a výživa
Gestor: MUDr. Chlebo Peter PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Fyziologické základy metabolizmu vo svaloch. Energetická potreba podľa
druhu a trvania športovej činnosti (vytrvalostné športové disciplíny, športové hry, bojové
disciplíny, disciplíny silové). Zloženie stravy športovca. Význam jednotlivých zdrojov energie pre
športovcov (sacharidy a glykogénové rezervy, tuky, bielkoviny, potreba vitamínov a minerálií).
Pitný režim. Výživa pred a počas tréningu. Stravovanie pred súťažou. Stravovanie po súťaži.
Výživa a regenerácia. Riadenie telesnej hmotnosti. Špeciálne koncentráty živín pre športovcov.
Funkčné potraviny pre športovcov. Vrcholový šport. Rekreačný šport. Šport zdravotne oslabených.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s nutričnými potrebami pri športovej činnosti, so
stravovaním pred súťažou, počas súťaže a pri regenerácii
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E002 Štatistika A
Gestor: prof. Ing. Sojková Zlata CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet poskytuje základné teoretické a praktické znalostí z oblasti
štatistických metód a postupov pri aplikácii v oblasti manažmentu a ekonomiky. Obsahovú náplň
predmetu tvorí deskriptívna štatistika, metódy štatistickej indukcie a indexná analýza. Výučba
predmetu bude prebiehať s podporou vhodného profesionálneho štatistického programového
spracovania.
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Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je dať frekventantom komplexný základ potrebný pre
pochopenie štatistických metód. Študenti získajú prehľad základných metód potrebných pre
štatistickú analýzu ekonomických a sociálnych údajov. Po absolvovaní predmetu budú študenti
schopní vykonávať základné štatistické analýzy s využitím štandardného softvéru.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E003 Štatistika B
Gestor: prof. Ing. Sojková Zlata CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet poskytuje teoretické a praktické znalostí z oblasti štatistických metód
a postupov pri aplikácii v oblasti manažmentu a ekonomiky. Obsahovú náplň predmetu tvorí
skúmanie závislostí, analýza časových radov, viacrozmerná štatistická analýza. Výučba predmetu
bude prebiehať s podporou vhodného profesionálneho štatistického programového softvéru.
Cieľ predmetu: Predmet prehĺbi teoretické znalosti a praktické zručnosti z využívania
štatistických metód a postupov používaných pri skúmaní a hodnotení hromadných sociálnych a
ekonomických javov. Študenti v nadväznosti na štatistiku A prehĺbia znalosti z využívania
náročnejších štatistických metód pre kvalifikované rozhodovanie na mikro a makroúrovni.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z301 Štruktúra sídiel
Gestor: prof. Ing. Supuka Ján DrSc.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Definícia a obsah urbanizovaného prostredia. Podmienky pre sídelnú činnosť.
Funkčné zóny sídiel. Historický vývoj a typológia sídiel na Zemi a na Slovensku. Vývoj
mestských sídiel na Slovensku. Vidiecke sídla, ich genetická a funkčná štruktúra. Metabolizmus
mesta a priemyselných aglomerácií. Environmentálne problémy mesta. Metabolizmus mesta.
Urbárna flóra a urbárna fauna. formy poškodzovania mestskej flóry a formy odolnosti drevín v
sídlach. Princípy ekologicky viazanej urbanistickej tvorby.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o štruktúre sídiel, ich kategóriách a plošno-priestorových
typoch. Environmentálne a ekologické problémy sídiel. Vegetačné prvky a sústavy zelene v
organizme sídiel. Tendencie a predpoklady pre tvorbu sústav zelene.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 441M203 Technická fyzika a meracia technika
Gestor: doc.RNDr. Brozman Dušan
Katedra: Katedra fyziky
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Teória merania, stanovenie neistôt merania, základné princípy riešenia
technických problémov fyzikálnymi metódami., stanovenie empirických zákonov, meracie metódy,
meracie prístroje, rozdelenie, princíp činnosti, ciachovanie.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky z teórie merania fyzikálnych veličín a neistôt
meraní. Je schopný stanoviť empirické zákony. Pozná meracie prístroje a ovláda princípy ich
ciachovania a kalibrácie. Je schopný merať. Je schopný aplikovať poznatky pri riešení technických
problémov.
Vyučovacie metódy: prednášky, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M305 Technická infraštruktúra
Gestor: doc. Ing. Pogran Štefan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Technická infraštruktúra všeobecne, základné rozdelenie. Vonkajšia
kanalizácia, objekty. Vodovod, objekty vo vodovodných rozvodoch. Cestná sieť, objekty cestnej
siete. Vonkajší rozvod plynu, objekty na sieti. Elektrické VN a NN rozvody a objekty.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o prvkoch technickej infraštruktúri, o ich funkčnosti
a bezpečnosti. Naučí sa navrhovať vonkajšiu kanalizáciu, vodovod, elektrické rozvody,
komunikácie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M115 Technická infraštruktúra vidieka
Gestor: doc. Ing. Pogran Štefan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Ekologické stavby a ich technologické zariadenia. Zariadenia pre získanie a
využívanie ekologicky čistej energie (solárnej, veternej, vodnej, geotermálnej). Cirkulácia,
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využitie, likvidácia tuhých a tekutých odpadov, emisií (spaľovne, čističky, filtračné zariadenia,
recyklačné stanice, katalyzátory). Technológia skladovania nebezpečných odpadov.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o technickej infraštruktúre a jej prvkoch, ich funkčnosť a
bezpečnosť. Dokáže navrhovať vonkajšiu kanalizáciu, vodovod, elektrické rozvody, komunikácie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M113 Technická kybernetika
Gestor: Ing. Olejár Martin PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Úvod do MATLABU. Algebra prenosov. Prechodová, impulzná a komplexná
frekvenčná charakteristika. Kritéria stability dynamických sústav. Typy regulátorov a metódy
nastavenia ich koeficientov. Základné pojmy z elektropneumatiky. Elektropneumatické prvky.
Inštrukčná sada PLC programátorov SIMATIC-S7200. Návrh automatizovaných modelov
technologických zariadení prostredníctvom kontaktových prvkov alebo PLC programátorov
SIMATIC-S7200.
Cieľ predmetu: Študent vie použiť nové poznatky s modelovania dynamických systémov v
simulačnom prostredí MATLAB. Taktiež je schopný návrhu rôznych automatizovaných
technologických zariadení prostredníctvom kontaktových prvkov alebo PLC programátorov
SIMATIC-S7200.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M001 Technická mechanika
Gestor: doc. Ing. Kučera Marián CSc.
Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základný rozsah technickej mechaniky. Obsahuje základnú statiku, Newtonove
zákony, dynamiku, rovinnú kinematiku a úvod do mechaniky tuhých telies. Základné princípy sú
vyložené v príkladoch z technickej praxe.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o základných princípoch mechaniky tuhého telesa tak, aby
dokázal tvorivým spôsobom myslieť a popísať mechanické javy. Použitím základných axióm a
zákonov mechaniky je schopný javy kvalitatívne aj kvantitatívne opísať a dokáže získané
vedomosti aplikovať pri riešení konkrétnych úloh technickej praxe.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M411 Technická normalizácia
Gestor: prof. Ing. Bajla Jozef PhD.
Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Legislatívne zásady normalizácie. Normy a postupy ich tvorby. Druhy noriem a
ich chápanie. Národné a medzinárodné organizácie v normalizácii. Úlohy normalizácie a jej
použitie v národnom hospodárstve.
Cieľ predmetu: Zoznámiť študentov s legislatívnymi základmi technickej normalizácie.
Informovať o normalizácii národnej, európskej a medzinárodnej. Na základe postupov v
normalizácii naučiť chápať výhody a potrebu rešpektovania noriem.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M412 Technická príprava výroby
Gestor: prof. Ing. Kročko Vladimír CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Strojárenský výrobný proces, predvýrobná a povýrobná etapa, príprava
technologickej dokumentácie, výrobné postupy, zostavovanie technologických postupov, určovanie
technologických režimov, výber výrobných prostriedkov, voľba polotovarov, zostavovanie
výrobných pracovísk.
Cieľ predmetu: Poslucháč si prehĺbi vedomosti z problematiky technologickej a projektovej
prípravy výroby a spracovávania technologickej dokumentácie v oblasti trieskových a
beztrieskových technológií.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M304 Technická spôsobilosť procesov
Gestor: doc. Ing. Horka Michal CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Príprava výroby , manipulácia s materiálom, zásobovanie. Definovanie
posudzovaného objektu, životný cyklus. Požiadavky na zabezpečenie kvality. Riadenie technických
rizík pri prevádzke výrobných procesov.
Cieľ predmetu: Nadobudnutie vedomostí o prvkoch techniky. Vedenie a budovanie výrobného
procesu v oblasti strojárskej výroby.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M114 Technické meranie
Gestor: Ing. Lukáč Ondrej PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Teoretické základy merania. Formy a vlastnosti meracích signálov. Stavba a
spôsob činnosti analógových a číslicových meracích prístrojov. Využitie číslicových počítačov na
meranie a analýzu nameraných údajov. Meracie ústredne.
Cieľ predmetu: Študent vie vhodne zvoliť a použiť metódu na zistenie veľkosti rôznych
fyzikálnych veličín. Získané hodnoty je schopný spracovať, vyhodnotiť a archivovať. Dokáže určiť
kvalitu (chybu) merania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 522M403 Technické využitie energie obnoviteľných zdrojov
Gestor: Ing. Bystriansky Pavol CSc.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Súčasný stav vo výrobe a spotrebe elektrickej energie a tepla. Ekologické a
bezpečnostné hľadiská. Rámcové legislatívne smernice. Skladba primárnych energetických
zdrojov. Technika výroby elektrickej energie. Základné členenie obnoviteľných zdrojov energie a
ich technická využiteľnosť. Meracie metódy a prístroje na meranie solárnej energie. Termosolárne
technické systémy na výrobu tepla a elektriny. Fotovoltaické solárne elektrárne. Meracie metódy a
prístroje na meranie vodnej energie. Technika využitia vodnej energie v malých vodných
elektrárňach a vodných mikrozdrojoch. Meracie metódy a prístroje na meranie veternej energie.
Veterné elektrárne. Technika využitia geotermálnej energie.
Cieľ predmetu: Študent vie použiť najnovšie poznatky o technických prostriedkoch určených na
využitie energie obnoviteľných zdrojov, najmä o spôsoboch ich využitia pri výrobe a použití
elektriny a tepla. Je schopný aplikovať získané poznatky v praktických podmienkach procesu

337

výroby elektrickej energie a jej optimálneho využitia na základe uplatnenia zásad moderných
metód merania charakteristických vlastností obnoviteľných zdrojov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, exkurzie, individuálna práca, práce s
podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M123 Technické zariadenia budov
Gestor: Ing. Karandušovská Ingrid PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Dokumentácia stavieb a ich členenie, zdroje energií, zariadenia a rozvody
tepelnej energie v budovách, vnútorné rozvody vody, kanalizácie a plynu.
Cieľ predmetu: Študent po absolvovaní predmetu bude schopný navrhovať systémy rozvodov
vnútorných inžinierskych sietí a spracovávať návrhy dokumentácie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M326 Technika na parkové úpravy
Gestor: doc. Ing. Ďuďák Jozef CSc.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam zelene v urbanizovanom prostredí, mechanizované prostriedky na
zemné práce, úpravu terénu. Mechanizácia sejby, hnojenia, kosenia a obnovovania trávnych
porastov. Zariadenia na zavlažovanie. Opravárske minimum, skladovanie techniky.
Cieľ predmetu: Študent zvládne základné princípy konštrukčného riešenia "malej" mechanizácie.
Pochopí zásady jej efektívnej prevádzky pri udržiavaní parkovej zelene.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M204 Technika na výrobu biomasy
Gestor: doc. Dr. Ing. Maga Juraj
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Plodiny pre výrobu energetickej biomasy. Stroje a zariadenia na prípravu pôdy,
sejbu, sadenie, na zavlažovanie a na fyzikálne a chemické ošetrovanie plantáži počas vegetácie.
Zberové stroje krmovín, okopanín, zrnín a dendromasy. Linky na pozberovú úpravu biomasy pre
jej energetické využitie.
Cieľ predmetu: Študent zvládne základné poznatky o strojoch, zariadeniach a technologických
linkách na zakladanie účelových plantáži, ich ošetrovanie, zber biomasy a jej pozberovú úpravu pre
energetické využitie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M410 Technika na výrobu biomasy 1
Gestor: doc. Dr. Ing. Maga Juraj
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je orientovaný na základy, konštrukcie a technológie práce strojov i
zariadení na obrábanie pôdy, sejbu a sadenie, zavlažovanie, ošetrovanie a ochranu počas vegetácie,
zber a pozberovú úpravu účelovo pestovanej i odpadovej biomasy. Spôsoby využívania biomasy.
Technológie a technika pre zušľachťovanie biomasy na energetické využitie.
Cieľ predmetu: Študent má získať základné poznatky o strojoch, zariadeniach a technologických
linkách na zakladanie, ošetrovanie, zber i pozberovú úpravu biomasy účelovo pestovanej i
odpadovej, pre energetické využitie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M411 Technika na výrobu biomasy 2
Gestor: doc. Ing. Gálik Roman PhD.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Ustajňovacie systémy hospodárskych zvierat, podstielka, jej vlastnosti a
technológia podstielania. Zber exkrementov v ustajňovacom priestore, odstraňovanie hnoja z
maštale, ekologické skladovanie hospodárskych hnojív. Technologicko-technické predpoklady na
dosiahnutie dobrej kvality a stability siláže, technologické postupy a strojové linky na zber, úpravu
a konzervovanie krmovín silážovaním
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o technológii a technike používanej pri výrobe a
skladovaní živočíšnej biomasy (exkrementy hospodárskych zvierat), ako aj biomasy rastlín (siláž)
vhodnej na výrobu bioplynu. Osvojí si základné technické poznatky potrebné na dosiahnutie
kvality a stability kukuričnej siláže. Oboznámi sa s technológiami chovov jednotlivých druhov
hospodárskych zvierat produkujúcich zoomasu.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M345 Technika na výrobu biopalív
Gestor: doc. Ing. Gálik Roman PhD.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Základná charakteristika rastlinných olejov, bioetanolu, biometanolu a bionafty
ako motorových palív. Technologické systémy, konštrukcia a teoretické zdôvodnenie zariadení na
výrobu tekutých biopalív. Technologické systémy, konštrukcia a teoretické zdôvodnenie zariadení
na výrobu pevných biopalív - technika na úpravu a tvarovanie.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o použití rastlinných olejov, bioetanolu,
biometanolu a bionafty ako motorových palív. Oboznámi sa s technologickými systémami,
konštrukciou a teoretickým zdôvodnením zariadení na výrobu tekutých biopalív. Získa nové
poznatky o technologických systémoch, konštrukcii a teoretickom zdôvodnení zariadení na výrobu
pevných biopalív, technike na ich úpravu a tvarovanie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M001 Technika pre poľnohospodársku výrobu 1
Gestor: doc. Ing. Angelovič Marek PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Technika pre základné a predsejbové obrábanie pôdy, hnojenie, sejbu a
sadenie, ošetrovanie rastlín a chemickú ochranu. Technika na zber obilnín, strukovín, krmovín a
okopanín. Technika na pozberovú úpravu produktov a zber špeciálnych plodín. Technika na
sušenie, zavlažovanie. Princíp práce hlavných funkčných častí strojov, nastavenie činnosti
pracovných ústrojenstiev na kvalitu práce. Zostavovanie poľnohospodárskych súprav a
technologických liniek. Bezpečnosť práce so strojmi.
Cieľ predmetu: Po absolvovaní predmetu študenti získajú znalosti o konštrukcii, technológiách
práce, spôsobov nastavovania a obsluhy techniky využívanej v poľnohospodárskej rastlinnej
výrobe.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621M002 Technika pre poľnohospodársku výrobu 2
Gestor: prof. Ing. Mihina Štefan PhD.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Technika na prípravu krmív, dopravné a manipulačné zariadenia. Zariadenia na
dopravu kvapalín a napájanie hospodárskych zvierat. Stroje a zariadenia na dopravu a zakladanie
krmív, odstraňovanie hnoja, výkalov a trusu v chove HD, ošípaných, hydiny a oviec. Technika na
získavanie a ošetrovanie mlieka. Vetranie a klimatizácia ustajňovacích priestorov.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky z techniky na prípravu krmív, dopravníkov, zariadení
na dopravu kvapalín a z techniky v chove hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny a oviec.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M335 Technika pre živočíšnu výrobu 1
Gestor: doc. Ing. Gálik Roman PhD.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Teória strojov mechanizmov a zariadení na prípravu, spracovanie jadrových,
stebelnatých krmív a okopanín. Teória strojov a zariadení na silážovanie, senážovanie,
prevzdušňovanie, sušenie, tvarovanie a zásobníky. Teória dopravných a manipulačných zariadení.
Zariadenia na dopravu kvapalín, napájanie a ohrev vody.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o technike a teórií strojov a zariadení na prípravu
jadrových, stebelnatých krmív, silážovaní, senážovaní, prevzdušňovaní, sušení, tvarovaní,
zásobníkoch, dopravníkoch a o technike na dopravu kvapalín a ohrev vody
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M336 Technika pre živočíšnu výrobu 2
Gestor: prof. Ing. Mihina Štefan PhD.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Technika a zariadenia na kŕmenie hospodárskych zvierat objemovými a
jadrovými krmivami, podstielanie a odstraňovanie maštaľného hnoja, výkalov a trusu. Technika pre
získavanie mlieka a jeho prvotné ošetrenie, technika pre chov oviec, hydiny. Technika pre riadenie
pracovných a životných podmienok v objektoch živočíšnej výroby.
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Cieľ predmetu: Absolvovaním predmetu študenti získajú najnovšie poznatky o strojoch a
zariadeniach z oblasti kŕmenia, dojenia, odstraňovania exkrementov a pod. Poznatky z uvedených
oblastí budú potom využiteľné v rôznych praktických činnostiach - v prvovýrobe, servisnej a
opravárenskej činnosti, ako i v obchodných aktivitách.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M003 Technika prostredia
Gestor: doc. Ing. Pogran Štefan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Vnútorné prostredie, tepelné vlastnosti budov, vetranie, klimatizácia,
vykurovanie, akustika prostredia.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o možnostiach ochrany a tvorby mikroklímy vo
vnútornom prostredí budov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A458 Technológia chovu malých hospodárskych zvierat
Gestor: doc. Ing. Weis Ján CSc.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Využitie vysokovýkonného biologického materiálu perspektívnych druhov
malých hospodárskych zvierat - hydiny a králikov. Selekcia a šľachtenie. Testovanie a kontrola
úžitkovosti. Inseminácia a reprodukčný proces. Technologické systémy chovu. Hodnotenie
produktov podľa legislatívy EÚ. Zoohygiena. Ochrana zdravia. Welfare vo výrobe. Alternatívne
technologické systémy chovu. Selekcia a tvorba vysokovýkonných populácií brojlerových králikov.
Intenzívne systémy chovu, hodnotenie mäsovej úžitkovosti.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o spôsobe zabezpečovania mikroklimatických a
technologických podmienok chovu kúr, moriek, kačíc, husí a králikov v intenzívnych chovoch.
Osvojí si postupy pri využívaní intenzifikácie reprodukčných procesov a hodnotení úžitkových
vlastností. Bude schopný určiť a zabezpečiť welfare v chove týchto druhov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 541P304 Technologia mäsa I (Jatočníctvo)
Gestor: doc. Ing. Lagin Ladislav CSc.
Katedra: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Zásady výstavby, zariaďovania a prevádzky bitúnkov, predporážkové ošetrenie
zvierat a ich vplyv na kvalitu mäsa. Technologické postupy jatočného opracovania HD, ošípaných,
oviec, kôz a koní. Opracovanie, konzervácia a využitie vedľajších jatočných produktov.
Posudzovanie zdravotnej a hygienickej bezchybnosti mäsa. Chladenie, skladovanie a preprava
jatočne opracovaných tiel. Triedenie a likvidácia odpadov z jatočníctva a čistenie odpadových vôd,
čistenie a dezinfekcia jatočných prevádzok, kontrola účinnosti čistenia.
Cieľ predmetu: Získať poznatky o hygienicko-technologických požiadavkách na stavebnotechnické riešenie a technologické vybavenie bitúnkov. Nadobudnúť poznatky o technologických
postupoch využívaných v jatočníctve a základnú spôsobilosť realizácie opracovania jatočných
zvierat a ošetrenia vedľajších jatočných produktov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P418 Technológia mäsa II (spracovanie)
Gestor: doc. Ing. Lagin Ladislav CSc.
Katedra: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Technologické postupy delenia jatočných tiel, opracovania a triedenia mäsa pre
výsek a mäsovú výrobu. Charakteristika a využitie základných surovín a technologických prísad v
súčasnej mäsovýrobe. Technologické úkony a postupy pri výrobe jednotlivých sortimentných
skupín mäsových výrobkov (mäkké, trvanlivé, špeciálne), ako aj mäsových konzerv a živočíšnych
tukov. Zásady správnej výrobnej praxe v odbore spracovania mäsa a kontrola kvality mäsových
výrobkov.
Cieľ predmetu: Získanie poznatkov o hygienicko-technologických požiadavkách na výrobne
mäsových výrobkov v zmysle legislatívy EÚ a Potravinového kódexu SR. Nadobudnúť spôsobilosť
realizácie základných technologických úkonov a operácií pri kategorizácii mäsa a výrobe
mäsových výrobkov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P405 Technológia mlieka I. (chémia)
Gestor: doc. Ing. Čanigová Margita CSc.
Katedra: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
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Semester: L

ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Štúdium zloženia, senzorických, fyzikálno-chemických a technologických
vlastností kravského mlieka. Činitele ovplyvňujúce vlastnosti a zloženie mlieka. Hygienická
kvalita surového mlieka, kontaminácia mlieka mikroorganizmami a cudzorodými látkami.
Získavanie a prvotné ošetrenie mlieka na farme.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o základných zložkách, o vlastnostiach mlieka ako aj
faktoroch, ktoré ich ovplyvňujú. Pochopí vzájomné vzťahy medzi zložkami a vlastnosťami mlieka.
Je schopný analyzovať mlieko a mliečne výrobky, zhodnotiť získané výsledky, čo preukáže
vypracovaním protokolov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, exkurzie,
individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P419 Technológia mlieka II (spracovanie)
Gestor: doc. Ing. Čanigová Margita CSc.
Katedra: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné ošetrenie mlieka v spracovateľskom podniku - odstreďovanie,
pasterizácia, homogenizácia. Výroba konzumných druhov mliek, trvanlivých mliek a
kyslomliečnych výrobkov. Technologické postupy výroby smotán, masla, tvarohu, prírodných a
tavených syrov, zahustených a sušených mliek. Využitie vedľajších produktov a odpadov
mliekárenskej výroby. Hodnotenie a chyby mliekarenských výrobkov.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o základnom ošetrení mlieka a výrobách
jednotlivých mliečnych výrobkov. Pochopí podstatu týchto výrob. Je schopný analyzovať mliečne
výrobky, verifikovať technologické postupy a hľadať príčiny chýb mliekarenských výrobkov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, exkurzie,
individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P410 Technológia nealkoholických nápojov
Gestor: Ing. Mendelová Andrea PhD.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam nealkoholických nápojov pre ľudskú výživu. Členenie nápojov a
koncentrátov na ich prípravu. Suroviny a prísady používané na výrobu nealko nápojov. Minerálne
vody. Technológia výroby nápojových koncentrátov, nápojov na báze ovocnej a zeleninovej drene,
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výroba sýtených a nesýtených nealko nápojov. Kvalita nealkoholických nápojov a systémy jej
hodnotenia. Balenie a označovanie nápojov.
Cieľ predmetu: Absolvovaním predmetu získajú študenti teoretické a praktické vedomosti o
výrobe nealkoholických nápojov a naučia sa hodnotiť ich nutričnú a senzorickú kvalitu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A337 Technológia spracovania doplnkových produktov ŽV
Gestor: doc. Ing. Weis Ján CSc.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Požiadavky na kvalitu jatočnej hydiny a vajec. Finalizácia trhových druhov
hydiny, spracovanie jatočnej hydiny, výroba polotovarov a výrobkov z mäsa hydiny. Požiadavky
na výrobu konzumných vajec, ich kvalitu a sortiment. Priemyselné spracovanie produktov
rybolovu, ich hodnotenie a trhový sortiment. Získavanie, spracovanie a hodnotenie mäsa domácej
srstnatej a pernatej zveri a králikov. Spracovanie a hodnotenie medu a ostatných produktov zo
včelárstva. Výživná hodnota potravín, hygiena získavania, spôsoby konzervácie, ochrana pred
falšovaním, balenie a finalizácia mäsa a ostatných potravinových produktov.
Cieľ predmetu: Študenti zvládnu kritériá hodnotenia a postupy zatrieďovania hydiny,
konzumných vajec a ostatných hydinových produktov. Oboznámia sa so spracovateľskými linkami
na porážku hydiny a spracovanie konzumných vajec. Získajú vedomosti o spôsoboch produkcie,
spracovaní a trhovom sortimente potravín zo sladkovodného a morského rybolovu, poľovníctva,
včelárstva, králikárstva a ostatných netradičných odvetví živočíšnej výroby.
Vyučovacie metódy: cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z202 Technológia závlah
Gestor: doc. Ing. Bárek Viliam CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vodné zdroje, ich príprava, prevádzka a kapacita, posudzovanie kvality a
závlahovej vody. Kvalita vody pre lokalizované závlahy. Čerpacia technika, automatika čerpacích
staníc, podpovrchová závlahová sieť. Závlahový detail a kritéria jeho výberu, parametre
zavlažovacích zariadení. Technológia zavlažovania trvalých kultúr. Účel a potreba zavlažovania.
Vlahová potreba a závlahové režimy. Stanovenie veľkosti závlahových dávok a termínu ich
aplikácie. Pestovateľské systémy poľných plodín v závlahových podmienkach. Zavlažovanie
zeleniny a špeciálnych plodín, ich osobitosti. Viacúčelové využitie závlah špeciálnych plodín.
Závlahový režim ovocných drevín, drobného ovocia, viniča a chmeľu.
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Cieľ predmetu: Získanie poznatkov potrebných na posúdenie potreby závlah. Oboznámiť
študentov s významom, druhmi a návrhovými parametrami závlahových systémov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z315 Technológie ovocinárskeho škôlkárstva
Gestor: Ing. Mezey Ján PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: DE,EN,SK
Obsah predmetu: Škôlkárska výroba ako súčasť ovocinárstva. Právne predpisy týkajúce sa
škôlkárskej výroby. Všeobecné a špecifické nároky a podmienky škôlkárskej výroby. Generatívne a
vegetatívne rozmnožovanie ovocných drevín. Autovegetatívne rozmnožovanie bylinnými
odrezkami. Rozvoj netradičných pestovateľských metód a ich perspektíva. Metódy rozmnožovania
podpníkov a ich špecifické vzťahy s naštepenými odrodami. Používané podpníky podľa ovocných
druhov. Organizácia a priebeh prác v ovocnej škôlke.
Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s metódami rozmnožovania a produkcie výsadbového materiálu
ovocných rastlín, praktickými postupmi v ovocnej škôlke a distribúciou výsadbového materiálu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P431 Technológie potravín rastlinného pôvodu
Gestor: doc. Ing. Bojňanská Tatiana CSc.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: V rámci predmetu budú študenti oboznamovaní prostredníctvom prednášok a
praktických cvičení so základnými pojmami a princípmi spracovania rastlinných produktov
(obilniny, olejniny, okopaniny). Hlavnou podmienkou absolvovania predmetu bude zvládnutie
postupov využívaných pri jednotlivých technológiách z hľadiska produkcie potravín s dobrou
hygienickou, technologickou, nutričnou a senzorickou kvalitou.
Cieľ predmetu: Zoznámiť študentov so základnými technológiami spracovania rastlinných
produktov: technológiami spracovania obilnín (mlynské, pekárske, sladovnícke, pivovarnícke
technológie), kvasnými technológiami, technológiami spracovania olejnín a technológiami
spracovania cukrovej repy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
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................................................................................................................................................................
Predmet: 541P427 Technológie potravín žívočíšneho pôvodu
Gestor: prof. Ing. Čuboň Juraj CSc.
Katedra: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Jatočné opracovanie jednotlivých druhov zvierat. Delenie jatočných tiel a
triedenie mäsa pre výrobu a výsek. Základná charakteristika technologických postupov výroby
mäsových výrobkov (mäkké, trvanlivé a špeciálne mäsové výrobky) a mliečnych výrobkov
(konzumné mlieka, kyslomliečne výrobky, smotany, maslo, syry). Priemyselné spracovanie a
triedenie vajec. Technologické linky a veterinárno-hygienické požiadavky na jatočné prevádzky,
výrobne mäsových výrobkov a podniky na spracovanie mlieka.
Cieľ predmetu: Získanie poznatkov o technologických postupoch a procesoch pri výrobe
základných skupín mäsových a mliečnych výrobkov. Legislatívne požiadavky na prevádzky pre
spracovanie mäsa, mlieka a ostatných živočíšnych produktov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M203 Technológie pre spracovanie biomasy
Gestor: doc. Ing. Piszczalka Jan PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vlastnosti biomasy a jej využitie. Spôsoby využívania biomasy. Technológie
pre zušľachťovanie biopaliva. Technológie výroby plynných a kvapalných palív z biomasy.
Technológie výroby tepelnej, mechanickej a elektrickej energie z biomasy. Technológie pre
neenergetické využitie biomasy. Časť praktickej výučby bude realizovaná na VPP alebo v iných
organizáciách.
Cieľ predmetu: Študent sa oboznámi s technológiami, ktoré sa používajú pri konverzii biomasy
rastlinného pôvodu pre jej energetické využitie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P412 Technológie spracovania cereálií
Gestor: prof. Ing. Muchová Zdena CSc.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
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Obsah predmetu: Poznanie jednotlivých technológií spracovania cereálií - mlynárske, pekárske,
cukrárske, výroba trvanlivého pečiva, snack a expandovaných výrobkov, cestovín, sladu, škrobu,
liehu, výrobné zvyšky a odpady. Nové pohľady, moderné technológie a perspektívy efektívneho
potravinárskeho spracovania a využitia cereálií.
Cieľ predmetu: Študent získa nové teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na
fyzikálnych, fyzikálno-chemických, biochemicko-mikrobiologických princípoch, reakciách a
javoch pri súčasnom využívaní poznatkov inžinierskych procesov a progresívneho riadenia a
kontroly kvality cereálnych technológií. Bude schopný riadiť, kontrolovať a riešiť možné problémy
v celom výrobnom procese. Prezentovať to bude formou protokolov z cvičení.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, terénne cvičenia,
individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P413 Technológie spracovania okopanín a špeciálnych plodín
Gestor: doc. Ing. Bojňanská Tatiana CSc.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Spracovateľské technológie - výroba repného cukru, získavanie škrobu a liehu
zo zemiakov, základné pojmy, využitie hlavných a vedľajších výrobkov zo spracovania okopanín.
Spracovanie netradičných okopanín: čakanka, topinambur. Spracovanie a možnosti potravinárskeho
aj nepotravinárskeho využitia špeciálnych plodín: získavanie rastlinných olejov a tukov,
potravinárske aj nepotravinárske výrobky na báze tukov a olejov. Využitie a spracovanie liečivých
rastlín, pochutín (koreniacich aj povzbudivých) a priadnych rastlín.
Cieľ predmetu: Zoznámiť študentov s technologickými postupmi spracovania okopanín (repy
cukrovej, zemiakov, čakanky, topinamburov) a ďalšími potravinárskymi a nepotravinárskymi
technológiami zaoberajúcimi sa spracovaním olejnín, liečivých rastlín, pochutín a priadnych rastlín
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, terénne cvičenia, exkurzie, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P415 Technológie spracovania záhradníckych produktov
Gestor: Ing. Mendelová Andrea PhD.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Ovocie a zelenina ako konzervárenská surovina, jej obsahové zloženie.
Skladovanie záhradníckych plodín. Rozklad surovín a používané stabilizačné metódy. Prípravné a
výrobné operácie. Málo upravované potraviny, tekuté, polotekuté, kašovité a kusovité výrobky na
báze ovocia a zeleniny. Balenie a kvalita produktov, hodnotenie kvality
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Cieľ predmetu: Zoznámenie študentov so všetkými technológiami, ktoré je možné aplikovať na
ovocie a zeleninu. Predlžuje sa nimi trvanlivosť čerstvých komodít, vyrábajú sa polotovary pre
finálne výrobky alebo sa priamo tvoria rôzne produkty.
Vyučovacie metódy: prednášky, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M136 Tekutinové mechanizmy
Gestor: prof. Ing. Tkáč Zdenko PhD.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Prenos energie tekutinou. Rozdelenie tekutinových mechanizmov.
Hydrogenerátory a hydromotory. Prvky pre riadenie prietoku a tlaku. Prvky pre hradenie prietoku.
Servoventily a proporcionálne ventily. Zásobníky kvapalín. Prvky a zariadenia pre úpravu tekutiny.
Vedenie tekutín a jeho častí. Návrhy funkčných schém tekutinových mechanizmov a ich výpočet.
Charakteristické tekutinové obvody.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o prenose a transformácii energie v tekutinových
mechanizmoch. Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s konštrukciou, usporiadaním a výpočtom
prevodníkov, riadiacich prvkov a pomocných zariadení. Študent bude schopný navrhnúť a voliť
hydraulické prvky základných hydraulických obvodov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M145 Teoretické základy technických disciplín
Gestor: RNDr. Božiková Monika PhD.
Katedra: Katedra fyziky
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Elementárne základy aritmetiky a algebry, Goniometria, Analytická geometria v
rovine a rovinné krivky, Analytická geometria v priestore - sústavy súradníc, Vektorová algebra,
Postupnosti a rady, Limita, výpočet limít, Derivácia - vzorce, výpočet derivácií, Funkcia dvoch a
viacerých premenných - parciálna derivácia, Integrálny počet funkcie jednej premennej - neurčitý
integrál, určitý integrál - integračné metódy, Integrálny počet funkcií dvoch a viacerých
premenných: dvojitý integrál, plošné integrály, Diferenciálne rovnice: základné pojmy a metódy
riešenia, Vektorová analýza. Praktické aplikácie uvedeného matematického aparátu v technickej
praxi.
Cieľ predmetu: Študent po absolvovaní predmetu získa prehľad teoretických základov z
matematiky a fyziky nevyhnutných pre zvládnutie predmetov aplikovaných na podmienky
technickej praxe. Pochopí vzájomné súvislosti medzi matematickými, fyzikálnymi a technickými
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disciplínami. Nadobudne praktické zručnosti vo výpočtovom riešení rozširujúcich matematickofyzikálnych a technických problémov, čo preukáže tematickým spracovaním domácich zadaní
Vyučovacie metódy: semináre, individuálna práca, skupinové práce, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M115 Teória a konštrukcia traktorov
Gestor: Ing. Majdan Radoslav
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vzájomné pôsobenie jazdného ústrojenstva traktora a pôdy. Terraenergetika
kolesových a pásových vozidiel. Riešenia jedno a viacnápravových pohonov, rôznych jazdných
ústrojenstiev a usporiadania náradia. Kinematika, dynamika, riaditeľnosť, stabilita a svahová
dostupnosť traktora. Kombinovaný odber energie z traktora. Ťahové charakteristiky. Voľba
parametrov traktora, jeho prevodového systému a prevodových pomerov.
Cieľ predmetu: Študent získa základné poznatky z teórie traktorov. Naučí sa najmä princípy
uvažovania skutočne pôsobiacich síl a momentov pre určovanie namáhania jednotlivých uzlov
traktorov, ako aj pre zohľadňovanie týchto namáhaní v prevádzke. Dokáže modelovať reálne
prevádzkové podmienky z hľadiska využiteľnosti technických vlastností traktorov užívateľom.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 322P201 Teória a metodológia záverečnej práce
Gestor: doc. Ing. Golian Jozef Dr.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné zásady tvorby a vypracovania záverečnej bakalárskej práce a
diplomovej práce. Štruktúra jednotlivých kapitol a ich nadväznosti. Zásady citácie bibliografických
odkazov. Zásady tvorby tabuliek grafov , obrázkov a príloh. Technická, grafická a gramatická
úroveň záverečných prác. Príprava prezentácie záverečnej práce. Príprava prace na študentskú
vedeckú konferenciu. Zásady prípravy semestrálnych prác, referátov a iných písomných
prezentácii.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je štúdium požiadaviek na písanie záverečných správ,
požiadavky na technickú a formálnu úpravu prac. Študujú sa požiadavky na jednotlivé kapitoly
záverečných prác, ich proporcionalitu a obsahové zameranie.
Vyučovacie metódy: individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 523M304 Teória automatického riadenia
Gestor: Ing. Lukáč Ondrej PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Charakteristické veličiny riadiaceho systému. Základný regulačný obvod.
Identifikácia a opis dynamických systémov. Vyžitie Laplaceovej transformácie na riešenie
diferenciálnych rovníc. Prechodová a impulzná charakteristika. Operátorový a frekvenčný prenos
systému. Frekvenčná charakteristika a dopravné oneskorenie. Algebra prenosov. Frekvenčné a
algebraické kritéria stability. Metódy nastavenia regulátorov. Diskrétny regulačný obvod. Ztransformácia, opis diskrétneho obvodu diferenčnou rovnicou. Číslicová regulácia a stabilita
diskrétnych regulačných obvodov.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o fungovaní základného regulačného obvodu so spojitým
alebo diskrétnym riadením, je schopný identifikovať jednoduchý dynamický systém a navrhnúť
rôzne druhy regulátorov z hľadiska požiadaviek na stabilitu a kvalitu regulačného procesu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E407 Teória hier
Gestor: doc. Ing. Repiský Jozef CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Teória hier tvorí abstraktný rámec na analýzu strategických situácií, ktoré
zahŕňajú rozhodovanie viacerých osôb. Konflikt, kooperácia, vyjednávania, aukcie a (tichá)
komunikácia sú oblasti, ktoré sa dajú v tomto rámci úspešne analyzovať. Teória hier analyzuje
situácie v ktorých dvaja alebo viacerí hráči (jednotlivci, firmy, politické strany, štáty) sa rozhodujú
strategicky. V takýchto situáciách výsledok činnosti hráča závisí aj od rozhodnutia (a teda činnosti)
ostatných hráčov. Predmet je zameraný na statické a dynamické hry s kompletnými informáciami,
opakované hry, hry s nekompletnými informáciami, ako aj hlasovacie volebné hry.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základmi teórie interaktívneho
rozhodovania, t.j. rozhodovania, pri ktorom každý zúčastnený subjekt svojím rozhodnutím môže
ovplyvniť dôsledky rozhodnutí ostatných subjektov. Teória hier predstavuje hlavnú teoretickú
disciplínu, ktorá analyzuje takéto rozhodovanie. Absolvent predmetu bude schopný identifikovať
rovnovážne stratégie v statických a dynamických interaktívnych hrách.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
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Predmet: 521M138 Teória manipulačnej techniky
Gestor: doc. Ing. Vitázek Ivan CSc.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Rozdelenie a usporiadanie manipulačnej techniky (MT). Teória pohybu
agregátov, dopravníkov, vibračnej a kontajnerovej dopravy. Kinematika a dynamika mechanizmov
MT. Riaditeľnosť, stabilita a pracovný dosah MT. Prejazdné, manipulačné a pracovné priestory.
Určovanie parametrov pojazdu a kinematiky pohybu. Pracovné a dopravné rýchlosti, voľba
prevodových systémov a prevodových pomerov. Diagramy nosnosti, zaťažovacie diagramy a
diagramy spotreby.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o teórii manipulačnej techniky, kinematike a dynamike jej
mechanizmov, parametroch pojazdu, voľbe prevodových systémov a diagramoch zaťažovania a
spotreby.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z316 Teória parkovej tvorby
Gestor: prof. Ing. Feriancová Ľubica PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Teória parkovej tvorby v kontexte biologických a ekologických disciplín.
Základy sadovníckej estetiky a kompozície. Zvláštnosti sadovníckej kompozície, formy poriadku,
záujmový a psychologický program parkovej kompozície. význam terénnej modelácie a jej
ovplyvňovanie zeleňou. Voda ako významný prvok záhradných a parkových úprav. Kompozičné
vlastnosti živých prvkov, technické a architektonické prvky v sadovníckych kompozíciách. farba,
svetlo, textúra, štruktúra, veľkosť, tvar.
Cieľ predmetu: Študent si osvojí teoretické princípy parkovej tvorby z kompozično-priestorového,
estetického, rekreačného a ekologického hľadiska. Oboznámi sa s východiskami, cieľmi, nástrojmi,
prostriedkami a materiálmi pre parkovú tvorbu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E004 Teória pravdepodobnosti
Gestor: prof. Ing. Sojková Zlata CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Koncepcia náhodného experimentu, priestor elementárnych udalostí, sigma
algebra náhodných udalostí. Kolmogorovova axiomatika. Vlastnosti pravdepodobnosti,
podmienená pravdepodobnosť. Veta o úplnej pravdepodobnosti. Bayesov vzorec. Náhodná
premenná. Distribučná funkcia, funkcia hustoty. Momenty, stredná hodnota, rozptyl a ich
vlastnosti. Diskrétne a spojité rozdelenia. Viacrozmerné náhodné premenné a ich parametre.
Marginálne a podmienené rozdelenia. Kovariačná matica. Nezávislosť náhodných premenných.
Korelačný koeficient a regresia. Zákony veľkých čísiel a centrálne limitné vety.
Cieľ predmetu: Absolvovanie predmetu možno považovať za matematickú prípravu k štúdiu
štatistiky, ekonometrie a ďalších predmetov. Študenti
získajú solídne základy z teórie
pravdepodobnosti, ktoré sú schopní aplikovať v ďalšom štúdiu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 345U404 Teória riadenia a organizácie verejnej správy
Gestor: doc. Ing. Belica Milan CSc.
Katedra: Katedra verejnej správy
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť základné poznatky z teórie verejnej správy.
Objasňuje históriu, kľúčové pojmy, princípy budovania verejnej správy a hovorí o príčinách a
stratégiách reforiem verejnej správy. Taktiež pojednáva o postavení štátnej správy a územnej
samosprávy v systéme verejnej správy. Súčasťou predmetu je analýza súčasného stavu verejnej
správy na Slovensku a tiež komparácia modelov verejnej správy vybraných štátov EÚ.
Cieľ predmetu: Poskytnutie znalostí z oblasti teórie manažmentu verejnej správy v členení na
štátnu správu a samosprávu členských štátov EÚ.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541M002 Teória zariadení na konverziu biomasy
Gestor: doc. Ing. Gálik Roman PhD.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Teoretické základy prenosových javov prebiehajúcich v zariadeniach na
konverziu biomasy, materiálové a energetické bilancie, prenos tepla a látky. Konverzia biomasy
spaľovacím procesom, ekologické splyňovacie jednotky. Konštrukcia a využitie splyňovacích
zariadení. Konverzia biomasy v bioreaktoroch, priemyselné fermentačné procesy a biotechnológie,
reakčná kinetika. Konštrukcia a využitie bioreaktorov.
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Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o princípoch práce zariadení na konverziu biomasy.
Pochopí ich konštrukčné riešenie a možnosti použitia týchto zariadení v praxi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M003 Teplotechnika a hydrotechnika
Gestor: doc. Ing. Vitázek Ivan CSc.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné vlastnosti tekutín. Termodynamika (TD) - I a II. zákon
termodynamiky, ideálny plyn, nevratné deje. TD reálnych plynov a pár, vlhký vzduch.
Termokinetika - prenos energie, výmenníky tepla. Stroje a zariadenia - kompresory, spaľovacie
motory, tepláreň, chladenie, klimatizácia, sušenie, zdroje a rozvod tepla. Hydraulika.
Hydrodynamika - kinematika tekutín, dynamika prúdenia. Tekutinové stroje a zariadenia, využitie
vodnej energie.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky z termodynamiky pár, vlhkého vzduchu, prenosu energie a
prietoku tekutín. Pochopí princípy a funkcie výmenníkov tepla, chladiacich a klimatizačných
zariadení, sušiarní a zariadení na dopravu tekutín. Je schopný merať a hodnotiť parametre plynného
prostredia, zariadení pre vykurovanie, chladenie a sušenie, ventilátorov a čerpadiel a orientovať sa
v ich praktickom využití.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z405 Terénne úpravy
Gestor: doc. Ing. Tátošová Lucia PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Investičná výstavba. Projektová dokumentácia stavby a technická správa stavby.
Územné a stavebné povolenie, stavebný dozor, kolaudácia stavieb. Úloha štátnej správy vo
výstavbe. Hlavné zemné práce v terénnych úpravách, základné pojmy. Výkopy, násypy, presuny
hmôt. Mechanizácia zemných prác. Triedy ťažiteľnosti hornín. Hlavné skupiny strojov pri
terénnych úpravách. Dozéry, rýpadlá, zarovnávače, stroje na hutnenie. Betonárske práce,
ošetrovanie betónov. Dokončovacie práce v terénnych úpravách. Svahovanie, úprava pláne.
Hydroosev. Doprava pri zemných prácach. Ekonomické vzťahy v zemných prácach.
Cieľ predmetu: Získať poznatky o technických a technologických možnostiach úprav terénu,
zemných prácach a betónových prácach, ktoré je možné využiť pri konkrétnom projekte pre účely
krajinno-architektonické a krajinárske.
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Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 443A404 Terénny prieskum a mapovanie pôd
Gestor: doc. Ing. Chlpík Juraj PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Zásady prieskumu a výskumu pôd. Účel a význam pedologických terénnych
prác. Zabezpečenie prípravných prác, vykonanie rekognoskácie terénu, vytýčenie sondážnej siete
pre kopanie pôdnych sond, opis stanovišťa sondy a morfologických znakov pôdneho profilu. Odber
pôdnych vzoriek a monolitov. Zhodnotenie pôd v teréne, plošné vymedzenie pôdnych jednotiek a
zostavenie náčrtu pôdnej mapy. Agronomická interpretácia výsledkov prieskumu pôd a ich
praktické využitie. Terénne cvičenie vo vybraných lokalitách SR hradené z účelových prostriedkov
VPP.
Cieľ predmetu: Študent nadobudne praktické vedomosti o popise pôdnej sondy priamo v teréne.
Osvojí si rozpoznávanie základných morfologických znakov pôdneho profilu.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M303 Terminológia bakalárskej práce
Gestor: RNDr. Božiková Monika PhD.
Katedra: Katedra fyziky
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: História a súčasnosť v technickej terminológii. Základná terminológia a
názvoslovie používané vo vedeckom a odbornom texte. Technické a fyzikálne pojmy, ich súvislosť
a aplikácia v rámci bakalárskej práce. Aktuálna technická terminológia v STN. Medzinárodná
terminológia v rámci sveta a EÚ. Fyzikálne veličiny a jednotky v technickej praxi.
Cieľ predmetu: Študent získa vedomosti z oblasti terminológie používanej vo vedeckom a
odbornom texte. Nadobudne zručnosti v praktickom používaní názvoslovia a termínov podľa
aktuálnych STN. Študent nadobudne základné vedomosti z oblasti medzinárodnej terminológie
používanej v NTS v rámci EÚ.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, skupinové práce, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M206 Terminológia diplomovej práce
Gestor: RNDr. Božiková Monika PhD.
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Katedra: Katedra fyziky
Semester: Z ECTS kredity: 2,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Súčasnosť v technickej terminológii. Rozširujúca terminológia a názvoslovie
používané vo vedeckom a odbornom texte. Technické a fyzikálne pojmy, ich súvislosť a aplikácia
v rámci diplomovej práce. Aktuálna technická terminológia v STN. Medzinárodná terminológia v
rámci sveta a EÚ. Fyzikálne veličiny a jednotky vo vedeckej a technickej praxi.
Cieľ predmetu: Študent získa rozširujúce vedomosti z oblasti terminológie používanej vo
vedeckom a odbornom texte. Nadobudne zručnosti v praktickom používaní názvoslovia z oblasti
mechaniky a elektrotechniky. Študent získa poznatky o aktuálnych STN. Študent nadobudne
vedomosti z oblasti medzinárodnej terminológie používanej rámci NTS.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 345U403 Theory of Management and Organization of PA
Gestor: doc. Ing. Belica Milan CSc.
Katedra: Katedra verejnej správy
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN

Obsah predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť základné poznatky z teórie verejnej správy.
Objasňuje históriu, kľúčové pojmy, princípy budovania verejnej správy a hovorí o príčinách a
stratégiách reforiem verejnej správy. Taktiež pojednáva o postavení štátnej správy a územnej
samosprávy v systéme verejnej správy. Súčasťou predmetu je analýza súčasného stavu verejnej
správy na Slovensku a tiež komparácia modelov verejnej správy vybraných štátov EÚ.
Cieľ predmetu: Poskytnutie znalostí z oblasti teórie manažmentu verejnej správy v členení na
štátnu správu a samosprávu členských štátov EÚ.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M502 Totálny manažment kvality
Gestor: prof. Ing. Hrubec Jozef CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Úvod do TQM. Koncepcia kvality a jej vývoj z pohľadu historického. Súčasné
prístupy v riadení kvality. Podstata TQM, TQM ako filozofia. Základné koncepty TQM. Princípy a
použitie TQM. Zásady TQM (zameranie na zákazníka, neustále zlepšovanie, zameranie na
zamestnancov). Uspokojenie zákazníkov. Vonkajšie uspokojenie zákazníkov a jeho prvky.
Operatívny a strategický pohľad na manažovanie vzťahov so zákazníkom. Budovanie lojality
zákazníkov. Zapojenie zamestnancov. Význam a spôsob hodnotenia. Úloha manažmentu a
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vodcovstva, uspokojovanie očakávaní zamestnancov. Zapojenie zamestnancov ako kritický činiteľ
úspešnosti. Vybrané nástroje a metódy kvality.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o princípoch, prístupoch a metódach TQM. Pochopí
postavenie a úlohu TQM v kontexte prístupov k manažérstvu kvality. Bude schopný použiť
poznatky pre neustále zlepšovanie, aj nad rámec požiadaviek štandardných systémov riadenia
kvality. Dokáže aplikovať znalosti aj v iných systémoch riadenia ako QMS.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 721A401 Toxikológia potravín
Gestor: doc. Ing. Toman Róbert Dr.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študenti získajú informácie o škodlivých účinkoch rôznych toxických látok na
človeka, ktoré sa dostávajú do potravín alebo vznikajú v potravinách. Biologický význam
toxických látok v potravinách a vplyvy pôsobiace na ich vznik. Toxické a rizikové prvky.
Agrochemikálie. Toxické organické látky. Rádionuklidy. Mykotoxíny. Prirodzené toxické zložky
potravín rastlinného pôvodu. Prirodzené toxické zložky potravín živočíšneho pôvodu. Bakteriálne
toxíny. Aditívne látky. Toxické reakčné produkty potravín. Odhad toxikologického rizika.
Cieľ predmetu: Upozorniť na riziká spojené s konzumáciou potravín v súvislosti s výskytom
toxických látok v potravinách a ich účinkami na organizmus človeka.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, exkurzie, písomné práce, individuálna práca, práce s
podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A338 Trávnikárstvo
Gestor: doc. Ing. Novák Ján PhD.
Katedra: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam trávnikov v životnom prostredí človeka. Funkcie trávnikov. Intenzívne
a extenzívne trávniky. Biologická a ekologická charakteristika trávnikových tráv a ich použitie.
Zakladanie a ošetrovanie trávnikov. Okrasné, športové, krajinné, biotechnické a ostatné trávniky.
Hodnotenie kvality trávnikov. Praktické poznávanie pestovania rôznych druhov trávnikov na
golfovom ihrisku v Bernolákove a trávnikovej škôlke v Kvetoslavove.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o biologických, ekologických a mechanických
vlastnostiach trávnikových tráv. Ovláda spôsoby zakladania, ošetrovania a hodnotenia trávnikov.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U409 Trestné právo
Gestor: JUDr. Bezáková Lýdia CSc.
Katedra: Katedra práva
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Obsahová náplň predmetu Trestné právo nadväzuje na vedomosti získané z
predmetu Základy práva a je zameraná na oboznámenie študentov so základmi trestného práva,
teda vybraných ustanovení trestného zákona a to trestnej zodpovednosti, druhmi trestov, zánikom
trestnej stíhateľnosti a trestu, vybraných skutkových podstát trestných činov podľa jednotlivých
hláv Trestného zákona, princípmi postupu trestného procesu, právami a povinnosťami obvinenej
osoby a subjektov trestného procesu.
Cieľ predmetu: Zvládnutie teoretických poznatkov zo základov trestného práva hmotného, trestnej
zodpovednosti a vybraných ustanovení trestného práva procesného a schopnosť subsumovania
skutkov pod vybrané skutkové podstaty trestných činov. Po absolvovaní predmetu by mal byť
študent schopný orientovať sa v oblasti trestnoprávnych vzťahov.
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M139 Tribológia a tribotechnika
Gestor: prof. Ing. Balla Jozef CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Systémový popis tribologického systému. Procesy prebiehajúce v
tribologických uzloch - kontaktné a tepelné procesy, trenie, opotrebenie, mazanie. Trenie, druhy
opotrebenia a ich mechanizmy. Mazanie, druhy mazania, mazivá, požiadavky na mazivá, vlastnosti
a druhy mazív. Tribometria - kategórie tribologických skúšok trenia a opotrebenia. Technika
skúmania procesov trenia a opotrebenia. Materiály pre tribologické uzly - s nízkym súčiniteľom
trenia, s vysokým súčiniteľom trenia, materiály odolné opotrebeniu. Tribodiagnostika a
spoľahlivosť tribologických uzlov. Využitie tribologických poznatkov pri riešení praktických
situácií - ložiská, ozubené prevody, brzdy,...... Využitie škodovej analýzy. Tribotechnika a ochr
Cieľ predmetu: Študent získa základné poznatky o tribologických procesoch v mechanických
systémoch, pochopí príčiny vzniku tribologických problémov v prevádzke techniky a na základe je
schopný riešiť zložité praktické prevádzkové problémy.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 422U502 Trvalo udržateľný rozvoj
Gestor: Ing. Otepka Pavol PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Ekologické hľadiská trvalo udržateľného rozvoja. Biofyzikálne a
socioekonomické rozmery trvalej udržateľnosti. Charakteristika globálnych problémov sveta.
Agenda 21 - detailný plán trvalo udržateľného rozvoja v sociálnej, ekonomickej a environmetnálnej
sfére. Súčasný stav v hlavných hospodárskych odvetviach SR z hľadiska trvalo udržateľného
rozvoja a uplatňovania princípov trvalo udržateľného rozvoja. Ekonomický systém zohľadňujúci
trvalo udržateľný rozvoj. Ekonomické modely zohľadňujúce trvalo udržateľný rozvoj.
Cieľ predmetu: Prehĺbiť environmentálne vedomie študentov SPU.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 422Z401 Trvalo udržateľné vodné hospodárstvo-Balt.univerzit
Gestor: doc. Ing. Jurík Ľuboš PhD.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Trvalo udržateľné hospodárstvo. Kurz koordinovaný Univerzitou v Uppsale
/Švédsko/ a podporený učebnicami v anglickom jazyku. Program rozpracováva 10 ucelených tém.
Voda v prírode, vodné zdroje. Princípy trvalo udržateľného rozvoja a vodné hospodárstvo.
Povrchová voda. Podzemná voda. Používanie a hospodárenie s vodou v poľnohospodárstve.
Používanie a hospodárenie s vodou v obciach. Používanie a hospodárenie s vodou v priemysle.
Vodné hospodárstvo morí a pobrežia. Vodné hospodárstvo riek. Normy a predpisy v riadení kvality
vody.
Cieľ predmetu: Získanie poznatkov týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja v oblasti vodného
hospodárstva v medzinárodnom meradle.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, skupinové práce, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z209 Tvarovanie a rez ovocných drevín
Gestor: doc. Ing. Paulen Oleg PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Terminológia týkajúca sa problematiky. Triedenie tvarov ovocných drevín.
Ciele rezu ovocných drevín. Základné zákonitosti a pravidlá regulujúce rast a rodivosť ovocných
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drevín. Fyziologicky zdôvodnený rez. Základné a doplnkové spôsoby rezu, rozdelenie rezu podľa
veku ovocných drevín (rez výchovný, udržovací, zmladzovací), materiál a náradie využívané pri
reze a tvarovaní ovocných drevín. Príspevok tvarovania a rezu k intenzifikácii výroby ovocia.
Tvarovanie a rez jednotlivých druhov ovocných drevín /jablone, hrušky, dule, mišpule, čerešne,
višne, marhule, broskyne, slivkoviny, ríbezle, egreše, maliny a černice, menej známe a škrupinové
ovocie/ - používané pestovateľské tvary a ich charakteristika, praktický postup pri formovaní
vybraných tvarov a udržovací rez.
Cieľ predmetu: Poskytnúť poznatky o fyziologickej podmienenosti rastu a rodivosti a jej využitie
pri reze a tvarovaní ovocných drevín a praktické zručnosti týkajúce sa rezu ovocných drevín.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U411 Tvorba a manažment projektov
Gestor: doc. Ing. Fáziková Mária CSc.
Katedra: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Úvod do projektovania a programovania EÚ, finančné nástroje EÚ, relevantná
legislatíva. Programové dokumenty EÚ, systém riadenia a systém finančného riadenia ŠF a KF.
Európska územná spolupráca a iné možnosti finančnej pomoci. Riadenie projektového cyklu
(PCM) - jednotlivé fázy. Metódy riadenia projektového cyklu. Intervenčná logika, metóda
logického rámca. Zostavenie projektového tímu, identifikácia zúčastnených strán, partnerstvo.
Formulácia projektu. Ekonomická a finančná analýza, príprava rozpočtu, zásady financovania
projektov. Implementácia projektov, faktory úspešnosti. Identifikácia rizík, problémy riadenia
projektov. Indikátory hodnotenia a monitorovania projektov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť systémovému prístupu pri tvorbe a riadení projektov.
Študenti získajú vedomosti o pravidlách programovania a projektovania v EÚ a o systéme
implementácie finančných nástrojov pomoci EÚ a praktické zručnosti v oblasti riadenia
projektového cyklu (PCM). Na cvičeniach sa pokúsia simulovať jednotlivé fázy prípravy a
implementácie projektu ako napríklad zostavenie projektového tímu, formulácia projektu atď.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 482M403 Tvorba internetových aplikácií
Gestor: doc. Ing. Palková Zuzana PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: úvod do Internetu, prenosových protokolov, optimalizácia využívania možností
Internetu, základy HTML a pravidlá pre tvorbu www stránok, úvod do javascriptu.

360

Cieľ predmetu: Študent získa základné poznatky o Internete, jeho štruktúre a prenosových
protokoloch. Naučí sa účelne využívať Internet a jeho možnosti. Ťažisko predmetu je zamerané na
tvorbu a správu www stránok, s dôrazom na jazyk HTML.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z503 Tvorba priestorov rekreácie
Gestor: prof. Ing. Supuka Ján DrSc.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Rekreácia a rekreológia ako sociálny, zdravotný a kultúrny fenomén, formy
rekreácie. Rekreácia podľa prírodných ekvivalentov, prvkov a zložiek. Rekreácia v intraviláne
sídiel, v prímestských zónach a špecifických centrách rekreácie. Tvorba priestorov rekreácie v
prímestských zónach a špecifických centrách rekreácie. Tvorba priestorov rekreácie v
prímestských, poľnohospodárskych, lesných a vzájomne prechodných typoch krajiny. Vnútorná
štruktúra rekreačných priestorov, biotické, abiotické a technické zložky a vybavenosť.
Kompozičné, komunikačné a prevádzkové aspekty priestorov rekreácie. Zásady tvorby rekreačných
lesov a parkov podľa diferencovanej funkcie a s rôznym stupňom premeny.
Cieľ predmetu: Študent bude vedieť hodnotiť rekreačný potenciál krajiny s dôrazom na
podmienky Slovenska. Oboznámi sa s krajinno-architektonickým riešením rekreačného priestoru s
uplatnením vegetačných prvkov v jeho kompozíciách.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M140 Tvorba technickej dokumentácie
Gestor: prof. Ing. Bajla Jozef PhD.
Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Význam a tvorba technickej dokumentácie. Technická normalizácia a jej
riadenie v SR. Druhy technických dokumentov. Zobrazovanie na strojníckych výkresoch.
Kótovanie na technických výkresoch. Zabezpečenie presnosti výroby. Výrobná dokumentácia.
Kreslenie a kótovanie strojových prvkov, spojov a prevodov. Technické materiály a ich
označovanie na výkresoch.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o tvorbe technickej dokumentácie - grafických a
textových dokumentov. Pochopí spôsoby zobrazovania na technických dokumentoch a
zabezpečenia potrebných údajov pre výrobu. Je schopný vyhotoviť a čítať technickú dokumentáciu,
čo preukáže spracovaním grafických prác s potrebnými údajmi.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z317 Tvorba v sadovníckom kvetinárstve
Gestor: Ing. Hillová Dagmar PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Súčasné trendy a možnosti využitia bylín v sadovníckej tvorbe. Letničkové
sadovnícke úpravy: umiestnenie, plánovanie a zodpovedajúci sortiment. Možnosti použitia
cibuľových a hľuznatých rastlín vzhľadom na ich špecifické vlastnosti a v kombinácii s inými
skupinami rastlín. Trvalkové úpravy a riešenie jednotlivých typov stanovíšť (podrasty drevín,
voľné plochy, skalkové úpravy, voda a okraje vôd a pod.). Plánovanie, realizácia a ošetrovanie
trvalkových záhonov. Kvetinové záhony v historických úpravách.
Cieľ predmetu: Praktická realizácia návrhu, rozpočtu a údržby bylinný úprav
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca, práce s podporou
IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z001 Účelové stavby v záhradníctve
Gestor: prof. Ing. Valšíková Magdaléna PhD.
Katedra: Katedra zeleninárstva
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Súčasný stav a perspektívy využívania účelových stavieb v záhradníctve ako sú
pareniská, fóliovníky, skleníky, prípravovne pre výsev, výsadbu týchto plodín vrátane strojovej
technológie. Využívanie účelových stavieb pre pozberovú úpravu, triedenie, balenie a skladovanie
záhrad. produktov. Poznať ovládacie systémy zakrytých priestorov, spôsoby vykurovania
(temperovania), zavlažovania, vetrania, tepelných a svetelných clon, ďalej konštrukcie týchto
stavieb. Využitie záhradníckych účelových stavieb: hydropónie, kvasiarne, šampionárne. Stavebné
materiály a ich využitie v záhradníctve, stavebno-technické požiadavky na závlahové systémy.
Cieľ predmetu: Spoznať účelové stavby v záhradníctve, ich využitie pri pestovaní zeleniny, kvetín
a ovoc. rastlín, pri ich pozberovej úprave a skladovaní a aplikácii nových technológií pestovania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 344E205 Účtovníctvo podnikateľov
Gestor: doc. Ing. Látečková Anna PhD.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Podvojné účtovné zápisy o hmotnom a nehmotnom majetku, finančnom
majetku, zásobách, zúčtovacích vzťahoch, vlastnom kapitáli a cudzích zdrojoch. Osobitnú zložku
predstavuje účtovanie nákladov, výnosov, tvorby, vyčíslenia a rozdelenia výsledku hospodárenia.
Výučbou sa sleduje využitie informácií pre potreby finančnej analýzy, účtovnej závierky,
nákladového účtovníctva, podnikateľskej analýzy a automatizácie účtovníctva.
Cieľ predmetu: Študenti nadobudnú teoretické vedomosti a praktické zručnosti z obsahu a
metodiky podvojných účtovných zápisov účtovníctva podnikateľov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 344E412 Účtovníctvo rozpoč., príspev. organizácií a obcí
Gestor: doc. Ing. Kočner Marián PhD.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsahové zameranie predmetu prehlbuje poznatky zo všeobecných základov
účtovníctva. Teoreticky i v metodike účtovania analyzuje tú problematiku, ktorá sa týka
rozpočtových a príspevkových organizácií, okresných úradov, obcí a iných právnických osôb,
ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie. Vzhľadom na samostatnú účtovú
osnovu a postupy účtovania k nej, ťažisko obsahu výučby je zamerané na zúčtovacie vzťahy
republikového rozpočtu a organizácií, bankové účty.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je analyzovať a účtovať problematiku v organizáciách, ktorých
sa dané postupy, metodika a účtová osnova dotýka. Ide o rozpočtové, príspevkové organizácie,
štátne fondy a vyššie územné celky.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A446 Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RV
Gestor: prof. Ing. Lacko- Bartošová Magda CSc.
Katedra: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Filozofia udržateľného a ekologického poľn., zásady projektovania osevných
postupov z hľadiska biodiverzity a udržateľnosti, kritéria hodnotenia OP, bilancia organickej hmoty
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a uhlíka. Princípy obrábania pôdy, technika pre ekologické systémy, ekologická výživa rastlín,
bilancie hlavných živín v OP a poľnohospodárskom podniku, pestovanie plodín a výber odrôd,
nechemické metódy regulácie zaburinenosti, agroekologické princípy ochrany rastlín, nové smery a
metódy v hodnotení kvality bioproduktov. Vplyv ekologického poľnohospodárstva na indikátory
životného prostredia a využitia zdrojov, vývoj trhu a produkcie v rámci EU a SR, ekonomické
ukazovatele ekologicky hospodáriacich subjektov v EU a SR, legislatíva. Terénne cvičenia a
exkurzie sa realizujú na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany.
Cieľ predmetu: Študenti získajú teoretické a praktické poznatky z hodnotenia, projektovania a
realizácie ekologických poľnohospodárskych systémov na ornej pôde.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A453 Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽV
Gestor: Mgr. Juhás Peter PhD.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Absolvent získa poznatky o ekologických princípoch chovu hospodárskych
zvierat, rozdieloch medzi konvenčným a ekologickým chovom hospodárskych zvierat, spôsoboch
ochrany ohrozených plemien druhov hospodárskych zvierat a význame ochrany biodiverzity. Získa
skúsenosti s hodnotením chovateľského prostredia a plnenia potrieb hospodárskych zvierat. Získa
zručnosti z metód hodnotenia správania zvierat. Vedomosti uplatní pri hodnotení úrovne welfare
hospodárskych zvierat, a tvorbe alternatívnych systémov chovu.
Cieľ predmetu: Získať základné poznatky o funkcii živočíšnej výroby v trvalo udržateľných
systémoch s dôrazom na ekologické princípy ŽV a tvorbu chovateľského prostredia s vysokou
úrovňou welfare.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422U304 Udržateľný rozvoj Baltického regiónu
Gestor: doc. Ing. Fehér Alexander PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Všetky oblasti trvalej udržateľnosti cez energiu, materiálové toky, trvalo
udržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo, priemyselnú výrobu, dopravu, ekonomiku, bývanie až po
etiku a politiku trvalo udržateľného rozvoja. Táto aktuálna problematika sa rieši na príklade
Baltického regiónu. Hodnotí sa súčasný stav a dlhodobé perspektívy. Koordináciu výučby
zabezpečuje Univerzita v Uppsale (Švédsko).
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Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s možnosťami trvalo udržateľného
rozvoja v krajinách baltického regiónu, vrátane Slovenska.
Vyučovacie metódy: prednášky, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M305 Údržba a oprava strojov
Gestor: doc. Ing. Čičo Peter CSc.
Katedra: Katedra kvality a strojárskych technológií
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam, možnosti a spôsoby zabezpečovania prevádzkyschopnosti. Technická
údržba - úlohy, zariadenia. Obecný technologický postup opravy. Druhy opráv, systémy opráv.
Renovácia strojových súčiastok. Ekonomika zabezpečovania prevádzkyschopnosti strojov.
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom znalosti potrebné pre kontrolu a ohodnotenie technického
stavu strojov o rozhodnutí potreby vykonania údržby resp. opravy, poskytnúť znalosti z oblasti
technológií opráva náplní údržieb.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541A416 Úprava potravín a stravovanie
Gestor: Ing. Habánová Marta PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Úvod do problematiky, história, význam úpravy pokrmov a nové trendy v
gastronómii. Gastronomické pravidlá a ich uplatňovanie v individuálnom a spoločnom stravovaní.
Diferencované stravovanie. Základné druhy potravín a ich využitie pri príprave pokrmov. Nové
poznatky v technológii prípravy pokrmov, moderné technologické zariadenia. Základné
technologické úkony a postupy. Vplyv technologických a iných zásahov na potraviny. Zmeny a
straty živín pri technologickej úprave potravín. Príprava pokrmov studenej kuchyne, bezmäsitých
pokrmov, špeciálnych pokrmov, pokrmov na objednávku, múčnikov. Medzinárodné gastronómie.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o zásadách technologickej prípravy pokrmov z hľadiska
zachovania biologickej hodnoty potravín, o vplyve tepelných a iných zásahov na potraviny a
možnosťami využitia jednotlivých druhov potravín na prípravu pokrmov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 582Z503 Úprava vodného režimu pôd
Gestor: doc. Ing. Bárek Viliam CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Účel, potreba a podklady k odvodneniu, význam pre poľnohospodársku výrobu
a stavebníctvo. Ochrana územia voči cudzím vodám. Hlavné odvodňovacie zariadenia. Podrobné
odvodňovacie zariadenia. Navrhovanie a realizácia odvodnenia. Odvodnenie účelovo využívaných
plôch a odvodňovanie v špecifických podmienkach. Zabezpečenie účinnosti a životnosti drénov.
Možnosti úprav funkcie drenážnych systémov pri revitalizácii povodí. Účel a význam závlah pre
poľnohospodársku výrobu. Vývoj a rozšírenie závlah, dejiny zavlažovania, súčasný rozvoj. Vzťah
medzi pôdou, vodou, rastlinou a atmosférou. Suchosť kraja, príčiny a hodnotenie. Potreba
závlahovej vody, jej stanovenie rôznymi metódami. Straty závlahovej vody. Vlastnosti závlah
Cieľ predmetu: Získať poznatky, ktoré umožnia vypracovať projekt ochrany voči cudzím vodám a
projekt systematického odvodnenia územia a uviesť študentov do problematiky závlah a získať
poznatky týkajúce sa návrhu závlahových zariadení.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z305 Úpravy a revitalizácie tokov
Gestor: doc. Ing. Halaj Peter CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Ciele a princípy revitalizácie vodných tokov. Vplyv technických zásahov v
koryte toku na aquatické prostredie. Základné typy revitalizácie vodných tokov. Podklady pre
návrh revitalizácie. Zásady návrhu revitalizácie. Opatrenia na podporu samočistiacich procesov.
Situovanie a dimenzovanie revitalizačných objektov. Adaptívny manažment.
Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov s teoretickými východiskami a princípmi revitalizácie
vodných tokov. Získanie poznatkov umožňujúcimi návrh revitalizačných opatrení na vodných
tokoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z302 Urbanizmus a územné plánovanie
Gestor: doc. Ing. arch. Štepánková Roberta PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
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Obsah predmetu: Vzťah urbanizmu a architektúry v procese tvorby sídiel, definícia základných
pojmov a urbanizačných javov vo vzájomných súvislostiach, determinanty formovania štruktúr
osídlenia, základné funkčné zložky a princípy priestorového usporiadania sídelných štruktúr.
Stručný vývoj sídelnej štruktúry na našom území a analýza jej súčasného stavu. Kompozičné a
estetické hľadiská urbanistickej tvorby. Vzťah urbanizmu a územného plánovania, ciele a úlohy
územného plánovania, nástroje, význam a proces spracovania územnoplánovacej dokumentácie a
podkladov, ich obsah. Väzba na súvisiacu legislatívu.
Cieľ predmetu: Študent po absolvovaní predmetu pochopí sídelné štruktúry, základné súvislosti
ich formovania vo vzťahu ku požiadavkám spoločnosti. Orientovať sa v súvisiacej legislatíve s
územným plánovaním.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z408 Urbanizmus vidieckych sídiel
Gestor: doc. Ing. arch. Štepánková Roberta PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Definícia vidieckeho sídla - obce a vidieka. Vidiecke sídla v procese
formovania sídiel v súčasnom procese urbanizačných zmien a ich význam v súčasnej sídelnej
štruktúre. Prevádzkové, funkčné, kompozičné a estetické hľadiská urbanistickej tvorby v procese
obnovy a rozvoja vidieckych obcí. Program obnovy dediny. Vzťah urbanistickej tvorby a
územného plánovania, význam a proces spracovania uzemnoplánovacej dokumentácie a podkladov
vo vzťahu k problematike obnovy vidieka. Väzba na súvisiacu legislatívu.
Cieľ predmetu: Pochopiť vidiecke sídlo ako špecifický priestor pre spoločnosť. Oboznámiť sa s
sídlom vidieckeho typu v súvislostiach sídelnej štruktúry, s podmienkami formovania, miestom v
štruktúre osídlenia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345Z501 Usporiadanie pozemkového vlastníctva
Gestor: prof. Ing. Streďanský Jozef DrSc.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vlastníctvo k pozemku. Užívacie práva k pozemkom do r. 1990. Právne určenie
vlastníctva. Občan ako vlastník pozemku. Pozemky vo vlastníctve štátu. Urbárske právo a
pozemkové spoločenstvá. Poľnohospodárske družstvá a pozemkové vzťahy. Právny režim
pozemkov v procese transformácie družstva. Cirkev a náboženská spoločnosť ako vlastník
pozemku. Konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov /ROEP/. Spracovanie a zostavenie
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písomnej a grafickej časti ROEP. Vznik a zánik pozemkového vlastníctva. Vlastníctvo a užívanie
pozemkov v záhradkárskych osadách.
Cieľ predmetu: Odborné zabezpečenie projektov koncepcie usporiadania pozemkového
vlastníctva na Slovensku.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U201 Ústavné právo
Gestor: JUDr. Bezáková Lýdia CSc.
Katedra: Katedra práva
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá vznikom ústavy, jej úlohami v štáte, funkciami a obsahom
ústavy, stabilitou a dynamizmom ústavy, interpretáciou a aplikáciou ústavy.
Cieľ predmetu: Cieľom výučby je oboznámiť študentov s ústavou SR ako garantom určitej
právnej a politickej kultúry, ktorá reguluje fungovanie štátu a tvorí jeho právny základ.
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M124 Úvod do CAD systémov
Gestor: Ing. Lendelová Jana PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Výučba základných princípov kreslení pomocou CAD systémov (práca s
AutoCad, Nemetschek, Microsoft, ich použitie pre konštrukčnú prax). Výučba využitia vektorovej
grafiky pre konštruovanie bodov, čiar a telies v rôznych hladinách s možnosťou ich opakovaného
alebo modifikovaného použitia v blokoch a knižniciach konštrukčných dielov.
Cieľ predmetu: Študent pochopí jednotlivé základné princípy CAD-systémov, dokáže využívať
prácu v hladinách pre kreslenie izometrií a využívať vytváranie a modifikáciu blokov pre
opakované a transformované využitie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 482M102 Úvod do programovania
Gestor: Ing. Olejár Martin PhD.
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Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Algoritmizácia úloh. Aritmetické a logické operácie. Základné pojmy a princípy
programovania. Programovací jazyk Pascal a objekt Pascal. Údajové typy, konštanty a premenné.
Výrazy a ich vyhodnocovanie. Syntax príkazov. Tvorba, zápis a ladenie programov. Štruktúrované
údajové typy a dynamické údajové štruktúry. Podprogramy.
Cieľ predmetu: Oboznámenie študentov so základmi algoritmizácie úloh a programovania,
predovšetkým s programovacím jazykom Pascal.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 090E101 Úvod do štúdia
Gestor: prof.RNDr. Gálová Zdenka CSc.
Katedra: Dekanát FEŠRR
Semester: Z ECTS kredity: 1,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Informácie o systéme štúdia na univerzite a vlastnej fakulte, o možnostiach
štúdia v zahraničí, vedeckej činnosti, knižničných službách, počítačovej sieti a záujmovej činnosti v
oblasti kultúry a športu, aktuálne otázky protidrogovej a environmentálnej výchovy, biologickej
bezpečnosti, morálky a kultúry správania vysokoškolského študenta, zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a civilná ochrana.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o štúdiu, ktoré pomôžu
študentom prijatým na štúdium ľahšie sa adaptovať na vysokoškolský systém štúdia a využívať
možnosti, ktoré SPU poskytuje svojim študentom.
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 090E101 Úvod do štúdia
Gestor: prof.RNDr. Gálová Zdenka CSc.
Katedra: Dekanát FAPZ
Semester: Z ECTS kredity: 1,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Informácie o systéme štúdia na univerzite a vlastnej fakulte, o možnostiach
štúdia v zahraničí, vedeckej činnosti, knižničných službách, počítačovej sieti a záujmovej činnosti v
oblasti kultúry a športu, aktuálne otázky protidrogovej a environmentálnej výchovy, biologickej
bezpečnosti, morálky a kultúry správania vysokoškolského študenta, zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a civilná ochrana.
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet
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................................................................................................................................................................
Predmet: 090E101 Úvod do štúdia
Gestor: prof.RNDr. Gálová Zdenka CSc.
Katedra: Dekanát Fakulty záhradníctva a krajin.inžinierstva
Semester: Z ECTS kredity: 1,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Informácie o systéme štúdia na univerzite a vlastnej fakulte, o možnostiach
štúdia v zahraničí, vedeckej činnosti, knižničných službách, počítačovej sieti a záujmovej činnosti v
oblasti kultúry a športu, aktuálne otázky protidrogovej a environmentálnej výchovy, biologickej
bezpečnosti, morálky a kultúry správania vysokoškolského študenta, zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a civilná ochrana.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o štúdiu, ktoré pomôžu
študentom prijatým na štúdium ľahšie sa adaptovať na vysokoškolský systém štúdia a využívať
možnosti, ktoré SPU poskytuje svojim študentom.
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 090E101 Úvod do štúdia
Gestor: prof.RNDr. Gálová Zdenka CSc.
Katedra: Dekanát FBP
Semester: Z ECTS kredity: 1,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Informácie o systéme štúdia na univerzite a vlastnej fakulte, o možnostiach
štúdia v zahraničí, vedeckej činnosti, knižničných službách, počítačovej sieti a záujmovej činnosti v
oblasti kultúry a športu, aktuálne otázky protidrogovej a environmentálnej výchovy, biologickej
bezpečnosti, morálky a kultúry správania vysokoškolského študenta, zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a civilná ochrana.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o štúdiu, ktoré pomôžu
študentom prijatým na štúdium ľahšie sa adaptovať na vysokoškolský systém štúdia a využívať
možnosti, ktoré SPU poskytuje svojim študentom.
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 090E101 Úvod do štúdia
Gestor: prof.RNDr. Gálová Zdenka CSc.
Katedra: Dekanát FEM
Semester: Z ECTS kredity: 1,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Informácie o systéme štúdia na univerzite a vlastnej fakulte, o možnostiach
štúdia v zahraničí, vedeckej činnosti, knižničných službách, počítačovej sieti a záujmovej činnosti v
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oblasti kultúry a športu, aktuálne otázky protidrogovej a environmentálnej výchovy, biologickej
bezpečnosti, morálky a kultúry správania vysokoškolského študenta, zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a civilná ochrana.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o štúdiu, ktoré pomôžu
študentom prijatým na štúdium ľahšie sa adaptovať na vysokoškolský systém štúdia a využívať
možnosti, ktoré SPU poskytuje svojim študentom.
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A214 Včelárstvo
Gestor: Ing. Chlebo Róbert PhD.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Včelárske zariadenia, úľ a jeho konštrukcia. Zloženie včelstva, anatómia a
fyziológia včely medonosnej. Rozmnožovanie včelstiev, chov včelích matiek a plemenitba. Chov a
ošetrovanie včelstiev počas roka. Opeľovanie a včelia pastva na Slovensku. Choroby, škodcovia a
otravy včelstiev. Legislatíva týkajúca sa včelárstva a dotačné programy. Praktická práca na včelnici
a exkurzia.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o využívaní produkčného potenciálu včelstiev.
Pochopí interakčné vzťahy medzi včelstvom a vonkajším prostredím ako predpokladu rentability
včelárenia. Je schopný prakticky zvládnuť základy včelárenia a produkcie včelích produktov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P105 Verejné zdravie a produkcia potravín
Gestor: Ing. Bobková Alica PhD.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Štátna politika zdravia ako základné ľudské právo. Determinanty zdravia,
stratégia, podpora a posilňovanie zdravia zdravých občanov, ochrana zdravia u občanov
ohrozených biologickými, chemickými či fyzikálnymi faktormi. Úloha agropotravinárskeho
priemyslu pri tvorbe a ochrane verejného zdravia. Systém, nástroje a implementácia faktorov
ovplyvňujúcich verejné zdravie. Vplyv spôsobov výroby potravín na verejné zdravie. Konvenčné a
alternatívne spôsoby výroby potravín a ich vplyv na zdravie populácie. Etika a etické postupy
výrobcov potravín a ich dopad na spotrebiteľov. Programy podpory verejného zdravia. Podpora
verejného zdravia cestou legislatívy a svetovej normalizácie.
Cieľ predmetu: ovládať vzájomné vzťahy produkcie potravín a jej dopady na verejné zdravie,
ovplyvňovať funkciu potravinárskeho priemyslu pri zabezpečovaní zdravých potravín,
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ovplyvňovať funkciu obchodu a predaja vo vzťahu k verejnému zdraviu, ovplyvňovať vývoj
spotreby potravín, štruktúry spotreby potraviny a podiel potravín na chorobách, ovplyvňovať etiku
a ekonomiku produkcie potravín vo vzťahu k ochrane zdravia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z501 Veterná erózia pôdy
Gestor: prof. Ing. Streďanský Jozef DrSc.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Rozsah a škodlivosť veternej erózie. Teória pohybu pôdnych častíc vetrom.
Faktory ovplyvňujúce intenzitu a priebeh veternej erózie : pôdne faktory, klimatické faktory,
geografické podmienky, antropogénne podmienky. Spôsoby určenia erodovateľnosti pôd vetrom.
Ochrana pôdy proti veternej erózii: organizačné opatrenia, výber pestovaných plodín, pásové
striedanie plodín a vhodná orientácia pozemkov, agrotechnické opatrenia, úprava štruktúry pôdy a
zlepšenie vlhkostného režimu ľahkých pôd, mulčovanie pôdy, špeciálna protierózna agrotechnika,
technické opatrenia, vysádzanie stromoradí a vetrolamov.
Cieľ predmetu: Cieľom je oboznámiť študentov s podmienkami, ktoré ovplyvňujú intenzitu a
priebeh veternej erózie, určiť intenzitu veternej erózie (terénne merania, matematické modelovanie
v GIS), oboznámiť ich s podmienkami protieróznej ochrany a vypracovať projekty protieróznych
opatrení.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E408 Viacrozmerná štatistická analýza
Gestor: prof. Ing. Sojková Zlata CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je zameraný na základné princípy mnohorozmerných štatistických
analýz: mnohorozmerné dáta, mnohorozmerná anova-manova, faktorová analýza ako viacrozmerná
viacnásobná regresia, základné princípy diskriminačnej analýzy, diskriminácia s postupným
výberom, kanonická diskriminačná analýza, klasifikačná diskriminačná analýza. Výučba predmetu
bude podporená rôznymi štatistickými softvérmi.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s postupmi a metódami viacrozmerných
štatistických analýz, aplikačnými možnosťami a interpretácia týchto metód. Teoretické a praktické
zvládnutie uvedených metód na takej úrovni, aby ich študenti pri využití súčasného dostupného
softvéru vedeli vhodne a správne použiť v sociálno-ekonomických analýzach.

372

Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z210 Viazačstvo a aranžovanie kvetín
Gestor: Ing. Knoll Milan PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam viazania a aranžovania, súčasný stav. Symetria a asymetria. Základné
formy a štýly aranžovania kvetov - dekoratívny, vegetatívny, formálno-lineárny, paralelný a
grafický. Úlohy a význam kompozície. Geometrické elementy: bod, línia a plocha. Farby - ich
význam a rozdelenie. Princípy kompozície - primeranosť, proporcionalita, princíp poriadku a
zoskupovania, princíp kontrastu a harmónie. Základné floristické práce: kytica, miska jednostranná i obojstranná, váza, veniec. Druhy väzby: svadobná, smútočná, vianočná a adventná,
jarná, letná, jesenná a zimná. Základný aranžérsky materiál - základný rastlinný, dekoračný a
pomocný.
Cieľ predmetu: Základná floristická tvorba, s prihliadnutím na súčasné trendy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 812U403 Vidiecky cestovný ruch
Gestor: Ing. Jarábková Jana PhD.
Katedra: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet obsahuje vybrané informácie z teórie vidieckeho cestovného ruchu,
teórie plánovania a mechanizmu plánovania rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. Ďalej sa
vychádza z praktických problémov resp. konfliktov, ktoré vyplývajú z rozvoja vidieckeho
cestovného ruchu v jednotlivých komunitách a reakcií okolia na uvedené problémy. Predmet
zahŕňa aj rámcové informácie o podnikateľskej podpore vo vidieckom cestovnom ruchu a
inštitucionálne zabezpečenie vidieckeho cestovného ruchu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so špecifikami vidieckeho cestovného
ruchu, podmienkami pre rozvoj tejto formy cestovného ruchu na Slovensku a poukázať na
možnosti zapojenia sa do podnikania v uvedenej oblasti.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
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Predmet: 541Z401 Vinárstvo
Gestor: Ing. Pintér Eduard PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Národohospodársky význam vinárskej výroby. Základná vinárska terminológia.
Členenie vinárskej produkcie podľa vinohradnícko-vinárskeho zákona. Zákonom povolené
technické prostriedky, technologické postupy pri výrobe vína, povolené prídavné, pomocné látky,
povolené limity látok obsiahnutých vo víne. Výrobné objekty a zariadenia na spracovanie hrozna,
kvasenie muštu, ošetrovanie a skladovanie vína. Povolené úpravy muštu pred kvasením. Spontánne
a riadené alkoholové kvasenie a jeho produkty. Biochemické a fyzikálnochemické procesy, ktoré
vplývajú na zrenie vína. Čírenie a stabilizácia vína. Aplikácia číriacich a stabilizačných
prostriedkov do vína. Filtrácia vína. Hygiena priestorov a zariadení vo vinárstve. Zúžitkovanie
odpadových surovín.
Cieľ predmetu: Získanie poznatkov z technológie spracovania hrozna na mušt a víno, teoretických
predpokladov posúdenia kvalitu muštu pre jeho úpravu pred kvasením. Získanie poznatkov o
kvasení muštu vrátane riadeného kvasenia, spôsoboch ošetrovania vína, regulácii zretia a starnutia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z318 Vinohradníctvo
Gestor: doc. Ing. Bernáth Slavko PhD.
Katedra: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: História a rozmiestnenie vinohradníckej výroby vo svete a na Slovensku.
Národohospodársky význam vinohradníctva. Systematika, biológia viniča hroznorodého, rast a
vývin viniča. Abiotické a biotické činitele v pestovaní. Rozmnožovanie viniča, výroba viničových
štepov. Výstavba vinohradov. Technológia pestovania viniča - rez a vedenie viniča, obrábanie
pôdy, hnojenie, zavlažovanie a ochrana viniča. Zber hrozna. Sortiment odrôd viniča hroznorodého
pestovaných u nás.
Cieľ predmetu: Poskytnutie komplexných teoretických a praktických vedomosti o pestovaní
viniča hroznorodého v podmienkach SR. Získanie moderných poznatkov z technológie pestovania
so zameraním na zvyšovanie kvality produkcie a ekologizácie pestovania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A316 Virológia
Gestor: Ing. Bokor Peter PhD.
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Katedra: Katedra ochrany rastlín
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Hospodársky význam vírusových chorôb. Systematické delenie rastlinných
vírusov. Biochemické, fyzikálne a morfologické parametre vírusov. Metódy diagnostikácie a
prenosy vírusov. Najdôležitejšie vírusové ochorenia poľnohospodárskych plodín. Odolnosť rastlín
proti vírusovým chorobám. Metódy ochrany proti vírusovým chorobám.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznať najdôležitejšie vírusové choroby poľnohospodárskych
plodín a poznať možnosti ochrany proti nim.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, laboratórne práce, exkurzie, písomné práce, individuálna
práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z003 Voda v poľnohospodárskej krajine
Gestor: doc. Ing. Kalúz Karol CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Pojem a rozdelenie meliorácií, voda v krajine a v pôde, regulovanie vodného
režimu pôd, odvodňovanie pôd - úloha, spôsoby, údržba objektov drenáže, agrotechnické opatrenia.
Zavlažovanie pôdy - účel, účinky, potreba závlahovej vody, plánovanie závlahového režimu.
Vodné nádrže - význam, umiestnenie a funkcia v krajine, vodohospodárska bilancia, revitalizácia
poľnohospodárskych tokov, údržba a prevádzka melioračných zariadení, protipovodňová ochrana v
poľnohospodárskej krajine, funkcia poľnohospodárskej krajiny pre reguláciu odtoku vody z
územia.
Cieľ predmetu: Vytvoriť teoretické a praktické vedomosti o problematike regulácie vodného
režimu v poľnohospodárskej krajine, jej funkcie a využitie vody. Praktické cvičenie z realizácie
úpravy nevhodného režimu vôd v krajine.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z307 Voda v záhradách a parkoch
Gestor: doc. Ing. Bárek Viliam CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Hydrológia urbanizovanej plochy. Základné pojmy a zákony hydrodynamiky.
Hydraulické straty. Prúdenie v potrubí. Prúdenie vody v otvorených korytách. Dimenzovanie
rúrovej siete. Čerpanie vody. Kvantitatívne určenie potreby vody pre závlahy. Spôsoby závlah závlaha postrekom, mikropostrek, kvapková závlaha, bodová závlaha. Vodné nádrže v záhradách a
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parkoch. Technológia výstavby a údržby. Vodopády záhradách a parkoch. Fontány. Bazény.
Dažďová voda a jej využívanie.
Cieľ predmetu: Získanie poznatkov potrebných k návrhu vodných prvkov v záhradnej a
architektonickej tvorbe.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z304 Vodné stavby
Gestor: doc. Ing. Jurík Ľuboš PhD.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Účel a rozdelenie vodohospodárskych stavieb, význam vodohospodárskych
stavieb pre poľnohospodárstvo, obyvateľstvo a národné hospodárstvo. Hate pevné a pohyblivé,
návrh hate na poľnohospodárskom toku. Priehrady a vodné nádrže - ich účel a výstavba priehrad.
Navrhovanie nízkych sypaných hrádzí. Využitie vodnej energie, situačné riešenie hydroelektrární.
Vodné cesty - význam, rozvoj, technické parametre. Malé vodné nádrže - účel a význam, technické
objekty. Vodohospodárska bilancia nádrže. Prevádzka a údržba vodných nádrží. Technické riešenie
malej vodnej nádrže.
Cieľ predmetu: Študenti získajú poznatky z návrhu, projektovania a prevádzky vodných stavieb.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z203 Vodné hospodárstvo
Gestor: doc. Ing. Kalúz Karol CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vodné hospodárstvo - pojem, cieľ, obsah, význam a postavenie v národnom
hospodárstve a životnom prostredí. Vodné zdroje, možnosti ich racionálneho využívania a ich
ochrana pred vyčerpaním a znečisťovaním. Regulovanie odtoku povrchových vôd a ochrana
poľnohospodárskej krajiny pred škodlivými účinkami vody. Vplyv hydromelioračných sústav na
životné prostredie. Organizácia riadenia vodného hospodárstva, legislatív - na a technická
racionalizácia. Medzinárodné vzťahy a spolupráca vo VH.
Cieľ predmetu: Uviesť študentov do problematiky vodného hospodárstva, získať poznatky
týkajúce sa zásad racionálneho využívania vodných zdrojov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 443Z106 Vodný režim umelých pôdnych profilov
Gestor: prof. Ing. Antal Jaroslav DrSc.
Katedra: Katedra biometeorológie a hydrológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: V rámci predmetu študenti poznávajú a oboznamujú sa s teoretickými a
praktickými základmi potrebnými pre úspešné zvládnutie problematiky vodného režimu umelých
pôdnych profilov, základnými pojmami, významom vodného režimu umelých pôdnych profilov,
zložkami vodnej bilancie povrchu, koreňovej zóny i celej konštrukčnej vrstvy umelého pôdneho
profilu, terénnymi a laboratórnymi metódami merania a hodnotenia retenčných charakteristík,
procesmi transportu a retencie vody, vlhkosťou pôdy, evapotranspiráciou, kapilárnym výstupom,
zrážkami, odtokom, časovým a priestorovým rozložením jednotlivých zložiek, a základmi
modelovania pohybu vody v pôdnom profile. Dôraz je kladení na inžinierske výpočty a postupy,
ktorých zvládnutie je základom pre navrhovanie a manažment umelého pôdneho profilu a jeho
vodného režimu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je osvojenie si teoretických a praktických znalostí a zákonitosti
vodného režimu pri navrhovaní, posudzovaní a prevádzkovaní (manažmente) umelých pôdnych
profilov. Na základe analýzy a kvantifikácie pohybu vody v systéme umelý pôdny
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z408 Vodovody a kanalizácie na vidieku
Gestor: doc. Ing. Jurík Ľuboš PhD.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Inžinierske siete- klasifikácia a význam. Potreba vody pre obyvateľstvo,
priemysel a poľnohospodárstvo. Zachycovadlá povrchových a podzemných vôd. Úprava vôd chemické, biologické a mechanické spôsoby. Rozvod vody- zásady návrhu, materiály,
dimenzovanie. Kanalizácia - spôsoby odovzdávania odpadových vôd. Odpadové vody - druhy
znečistenia, vznik, vlastnosti. Čistenie odpadových vôd - mechanické, biologické a chemické
spôsoby. Malé čistiarne odpadových vôd. Extenzívne spôsoby čistenia odpadových vôd.
Cieľ predmetu: Študenti získajú poznatky z návrhu, projektovania a prevádzky vodovodov,
stokových systémov a malých čistiarní odpadových vôd na vidieku.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
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Predmet: 421A106 Všeobecná genetika
Gestor: prof.RNDr. Bežo Milan CSc.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet štúdia a história genetiky. Informačné molekuly a dedičnosť (štruktúra
a funkcia DNA, RNA, gén a kontrola jeho aktivity). Bunka a dedičnosť (genetický význam mitózy
a meiózy, chromozómy, tvorba gamét a oplodnenie). Dedičnosť na úrovni mnohobunkového
organizmu (jadrová, mimojadrová dedičnosť, mendelizmus, mutačná premenlivosť, genetické
inžinierstvo rastlín). Genetika populácií a evolúcia. Genetika nebunkových biologických systémov.
Genetika baktérií. Genetika archeí. Genetika eukaryí.
Cieľ predmetu: Získať nové poznatky o dedičnosti nebunkových biologických systémov (vírusy,
satelity, viroidy, prióny), organizmov, baktérií, archeí a eukaryí (protista, huby, rastliny, živočíchy,
človek) na úrovni molekúl, bunky, organizmu a populácie. Porozumieť vzťahom medzi
informačnými molekulami (DNA, RNA) a bielkovinami pri prenose genetickej informácie. Byť
schopný analyzovať počet a morfológiu chromozómov a vyhodnocovať dedičnosť.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P201 Všeobecná hygiena potravín
Gestor: MVDr. Lopašovský Ľubomír PhD.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Hygiena potravín v rámci ekonomického a sociálneho vývoja spoločnosti.
Analýza potravinárskych, výrobných, spracovateľských a distribučných systémov z hľadiska
hygieny potravín. Národný program hygieny potravín a predpoklady pre jeho zameranie. Zdravotná
a hygienická neškodnosť a biologická hodnota potravín. Nežiadúce zmeny v potravinách. Chyby
hygieny a technológie pri ochrane potravín pred skazením a zdravotnou škodlivosťou. Hygiena
výroby, skladovania, distribúcie a predaja potravín. Nový prístup dozoru nad hygienou potravín.
Základy hygieny a sanitácie pri výrobe potravín.
Cieľ predmetu: poznať hygienické podmienky na prevádzkarne, v ktorých sa vyrábajú potraviny,
aplikovať hygienické požiadavky pri výstavbe a rekonštrukcii potravinárskych prevádzok,
aplikovať hygienické požiadavky na ochranu potravinárskych prevádzok pred hmyzom a škodcami,
rozvíjať zásady hygieny vody, prídavných látok a kontaminantov v potravinách, naučiť sa
aplikovať príručky správnej hygienickej praxe v malých prevádzka
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 311E201 Všeobecná psychológia
Gestor: Mgr. Kučírková Drahomíra CSc.
Katedra: Katedra pedagogiky a psychológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet a význam psychológie. Dejiny psychológie. Systém psychologických
vied. Základné psychologické metódy. Základné psychické javy. Vedomie a nevedomie.
Senzorické procesy. Vnímanie. Učenie. Pamäť. Myslenie. Imaginácia. Motivácia. Emócie
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je popísať základné psychické javy a poukázať na význam a
využitie psychológie v profesijnom i osobnom živote.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A339 Všeobecná rastlinná výroba
Gestor: prof. Ing. Pospíšil Richard Dr.
Katedra: Katedra rastlinnej výroby
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Všeobecná rastlinná výroba - jej biologické a ekologické základy.
Energolátkové toky. Prírodné prostredie a jeho charakteristika. Rajonizácia rastlinnej výroby.
Progresívne prvky krajinného priestoru. Základy obrábania pôdy a teórie striedania plodín.
Projektovanie osevných postupov. Základné a predsejbové obrábanie pôdy. Osivo a jeho vlastnosti.
Príprava lôžka pre osivo (sadivo). Racionálne systémy obrábania pôdy. Ošetrovanie rastlín v
priebehu vegetácie. V rámci výučby sa realizuje terénne cvičenie na EXBA Dolná Malanta. Rozsah
2 hod.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o systémoch hospodárenia na pôde s dôrazom na
obrábanie pôdy, racionalizačné prvky a perspektívne smery obrábania pôdy a pochopí teoretické
princípy striedania plodín, je schopný hodnotiť bilancie osevných postupov z energetického a
ekonomického hľadiska.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, terénne cvičenia,
individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 640A205 Všeobecná reprodukcia zvierat
Gestor: MVDr. Šťastná Danka PhD.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Základy riadenia reprodukčných procesov. Prereprodukčná príprava zvierat.
Vplyvy pôsobiace na pohlavné dospievanie. inseminácia zvierat. Fyziológia gravidity. Pôrod
zvierat. Biotechnické metódy riadenia reprodukčného procesu. Študenti si prakticky precvičia
topografiu reprodukčných orgánov kráv, pri súčasnej sonografickej kontrole (rektálne a vaginálne
vyšetrenie). Osvoja si metódy detekcie ruje, metódy diagnostiky gravidity, metódy inseminácie
jednotlivých druhov zvierat. Získajú základnú zručnosť pri poskytovaní pomoci pri pôrode.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s priebehom reprodukčného procesu vo vzťahu k jeho
racionálnemu usmerňovaniu v chove
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 640A309 Všeobecná zoohygiena
Gestor: doc. Ing. Tančin Vladimír DrSc.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vymedzenie základných termínov zdravia a choroby zvierat. Zásady prvej
pomoci pri ochorení HZ. Zooveterinárne zákroky. Infekčné a orgánové choroby. Mikroklimatické
podmienky, asanácia chovateľského prostredia, živočíšnych produktov a odpadových vôd,
silážnych štiav, močovky, hnojovice a maštaľného hnoja. Študenti si osvoja metódy fixácie zvierat,
spôsoby vyšetrenia zdravotného stavu, klinického stavu mliečnej žľazy, ošetrenie paznechtov,
spôsoby merania a posudzovania mikroklímy.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so základnými požiadavkami zvierat na ich životné
prostredie a jeho tvorbu v chove.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A340 Všeobecná zootechnika
Gestor: prof. Ing. Kadlečík Ondrej CSc.
Katedra: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Ochrana genofondu zvierat. Biológia vzniku, vývoja a vlastností HZ.
Fylogenéza, domestikácia a taxonómia HZ. Rast a vývoj HZ. Vonkajšie tvarové vlastnosti, typ,
zovňajšok a pokrývka tela. Biologická podmienenosť produkčných vlastností - plodnosť ako
úžitková vlastnosť, mäsová a mlieková úžitkovosť HZ. Princípy selekcie a plemenitby v chove
zvierat.
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Cieľ predmetu: Študent získa vedomosti o princípoch genetickej premenlivosti kvalitatívnych a
kvantitatívnych znakov zvierat na úrovni populácie a prakticky zvládne metodické postupy
genetického hodnotenia zvierat v populáciách.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 441M401 Vybrané kapitoly z fyziky
Gestor: doc. RNDr. Hlaváčová Zuzana CSc.
Katedra: Katedra fyziky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Časti mechaniky a molekulovej fyziky, ktoré rozšíria poznatky z 1. stupňa
štúdia. Vlastnosti poľnohospodárskych materiálov. Aplikácia poznatkov z termodynamiky v
technických problémoch. Vybrané časti z teórie elektromabnetického poľa.
Cieľ predmetu: Študenti si rozšíria vedomosti z vybraných kapitol fyziky z 1. stupňa štúdia.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M346 Výrobné systémy 1
Gestor: prof. Ing. Nozdrovický Ladislav PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Klasifíkácia výrobných systémov v rastlinnej výrobe. Systém výroby obilnín,
olejnín a strukovín. Systém pozberového spracovania a skladovania zrnín. Systém výroby a
pozberového spracovania zemiakov. Systém výroby cukrovej repy. Systém výroby ovocia a jeho
prvotného spracovania. Systém výroby zeleniny. systém výroby bionafty na báze repkového oleja.
Systém spracovania odpadov rastlinného pôvodu.
Cieľ predmetu: Študent získa základné poznatky o technickom a technologickom zabezpečení
mechanizovaných výrobných systémov zameraných na produkciu komodít rastlinného pôvodu.
Pochopí vzťahy vo vnútornej štruktúre výrobných systémov a procesy, ktorými sa zabezpečuje
výroba rastlinných komodít. Je schopný usmerňovať technickú, technologickú a ekonomickú
funkciu výrobných systémov pri rešpektovaní environmentálnych podmienok.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621M347 Výrobné systémy 2
Gestor: doc. Ing. Opáth Rudolf CSc.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá charakteristikou mechanizovaných výrobných systémov v
živočíšnej a potravinárskej výrobe. Vychádza zo všeobecnej teórie systémov. Systémovým
spôsobom sú v predmete charakterizované vstupy do výroby, základné technologické postupy,
výrobné linky a výstupy MVS. Charakterizované sú tiež požiadavky na technologické procesy
výroby.
Cieľ predmetu: Študent získa základné poznatky o výrobných postupoch a strojových linkách v
živočíšnej a potravinárskej výrobe.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 342E303 Výskum trhu
Gestor: prof. Ing. Nagyová Ľudmila PhD.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsah predmetu je zameraný na zvýšenie teoretických poznatkov, ale i
praktických skúseností z tejto oblasti. V rámci tohto predmetu si poslucháči osvoja základné
terminologické pojmy marketingového výskumu a získajú nové poznatky o jeho význame v
manažérskom rozhodovacom procese, o metódach a etapách marketingového výskumu, ako aj o
oblastiach a možnostiach jeho aplikácie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s marketingovým výskumom , rôznymi
technikami poznávania sociálno-ekonomických javov, postupom spracovania zistených výsledkov,
ich interpretáciou a využitím pri riešení konkrétnych marketingových úloh.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A407 Využitie odpadov v poľnohospodárstve
Gestor: doc. Ing. Ondrišík Peter CSc.
Katedra: Katedra enviromentalistiky a zoológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Odpadové hospodárstvo vo svete a v Slovenskej republike. Klasifikácia
odpadových látok a ich rozdelenie podľa rôznych kritérií. Využívanie a likvidácia odpadových
látok v Slovenskej republike - metóda skládkovania, spaľovania, kompostovania, pyrolýzy,
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recyklácie, metanogenézy. Netradičné využívanie odpadových látok. Využitie druhotných surovín z
rôznych odvetví. Legislatíva - Zákon o odpadoch a vývojové tendencie odpadového hospodárstva v
Slovenskej republike.
Cieľ predmetu: Cieľom je poskytnúť základné informácie o stave odpadového hospodárstva vo
svete a v Slovenskej republike. Poskytnúť informácie ohľadom najvýznamnejších likvidačných
metód v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky v kontexte ekologického a ekonomického
hľadiska. Vymedziť predmet záujmu - využitie odpadových látok z rôznych odvetví a bližšie
špecifikovať rizikovosť cudzorodých látok v odpadovom hospodárstve.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 524M102 Využitie tepelných procesov 1
Gestor: doc. Ing. Vitázek Ivan CSc.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Účel a význam sušenia, druhy väzby vlhkosti, interakcia materiálu a prostredia.
Sušiace prostredie, diagramy vlhkého vzduchu. Krivky sušenia. Statika sušenia, pohyb hmotnosti a
energií v sušiarni. Dynamický výpočet sušiaceho procesu. Sušenie rôznych druhov materiálov.
Prúdenie a ohrev sušiaceho prostredia. Ekonomika a ekológia prevádzky sušiarní. Vývoj sušiarní.
Časť praktickej výučby bude realizovaná na VPP alebo v iných organizáciách.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky z teórie prestupu tepla a prenosu hmoty, mechaniky
vlhkého vzduchu, statiky a dynamiky sušenia. Pochopí mechanizmy interakcie prostredia a
sušeného materiálu, technologické postupy sušenia zrnín a krmovín a iných materiálov. Je schopný
hodnotiť kontrolné merania na sušiarňach, pripravovať ich, spracovať štandardné protokoly a
orientovať sa v praktickom využití daných zariadení.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 522M104 Využitie tepelných procesov 2
Gestor: doc. Ing. Vitázek Ivan CSc.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Účel a význam chladenia a mrazenia. Chladivá. Teória chladiacich obehov.
Základy úschovy potravín. Chladenie a zmrazovanie potravín. Zariadenia na zmrazovanie potravín.
Chladiaci reťazec, chladiarenské a mraziarenské skladovacie priestory, transport chladených a
mrazených tovarov. Klimatizácia prostredia. Výroba ľadu. Tepelné čerpadlá - druhy, princípy
činnosti, oblasti použitia, ekonomika prevádzky. Časť praktickej výučby bude realizovaná na VPP
alebo v iných organizáciách.
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Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o príčinách znehodnocovania i o zmenách v potravinách
pri nízkych teplotách. Pochopí princípy rôznych spôsobov chladenia, činnosť celého chladiaceho
reťazca, konštrukčné riešenie od chladiacich a mraziacich skladov, prepravníkov, až po distribučné
a domáce chladiace zariadenia. Je schopný vyhodnocovať skúšky chladiacich zariadení, spracovať
štandardné protokoly a orientovať sa v ich praktickom využití.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 225Z501 Vývoj výtvarnej kultúry a architektúry
Gestor: doc. Ing. arch. Štepánková Roberta PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Prehľad historického vývoja architektúry, sídiel a sídelných štruktúr,
podmienky vývoja, rozdelenie vývoja architektúry, staviteľstva a sídiel. Všeobecné podmienky a
historické súvislosti vývoja. Prehľad - architektúra praveku - doba preddejinná, architektúra
staroveku, architektúra stredoveku, architektúra novoveku, architektúra 19. a 20. storočia.
Podrobnejšie členenie architektúry podľa doby vzniku a miesta. Stavebné materiály a konštrukcie.
Architektonické tvary. Kompozičné princípy a prvky. Stavebné druhy. Najvýznamnejšie pamiatky
celosvetového charakteru a slovenské.
Cieľ predmetu: Študent sa oboznámi s obsahom, formami a druhmi výtvarného umenia, ich
vývojom ako aj vývojom architektúry a sídiel od prehistorických dôb až po obdobie 19. - 20.
storočia. Vysvetlenie všeobecných podmienok ako aj súvislostí historického vývoja.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z211 Vývoj záhradnej a parkovej tvorby
Gestor: prof. Ing. Feriancová Ľubica PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Význam štúdia historického vývoja záhradného umenia, podmienky
ovplyvňujúce vznik, rozvoj a zánik záhradných slohov. Chronologický a dialektický vývoj
záhradnej a parkovej tvorby v jednotlivých kultúrnych oblastiach sveta. Staroveké záhradné
umenie/byzantské, maurské/, kláštorné záhrady, hradné a stredoeurópske mestské záhrady.
Talianska renesančná a baroková záhrada, nizozemská záhrada, francúzska záhrada, anglický
prírodno-krajinársky park. Záhradná parková tvorba 19. a 20. storočia. Súčasné trendy vo vývoji
záhradného umenia. Záhradná a parková tvorba na Slovensku..
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Cieľ predmetu: Spoznať vývoj záhradného, parkového a krajinárskeho umenia v priebehu storočí
od jeho prvopočiatkov v starovekých civilizáciách, cez stredoveké kultúry a novoveké slohy až po
najmodernejšie smery záhradného umenia. Vedieť identifikovať, rozlišovať a definovať znaky
jednotlivých štýlov, najvýznamnejšie diela záhradného umenia ako i historické súvislosti ich
vzniku v celosvetovom rozsahu.
Vyučovacie metódy: prednášky, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A454 Výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Gestor: doc. Ing. Horniaková Erika CSc.
Katedra: Katedra výživy zvierat
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Význam objemových a jadrových krmív vo výžive jednotlivých druhov a
kategórií zvierat. Ochorenia z nesprávnej výživy. Zhodnotenie kvality krmív. Hospodárske využitie
krmív. Predikcia príjmu krmív. Výživa a kŕmenie teliat, mladého a výkrmového dobytka, dojníc,
kráv bez trhovej produkcie, plemenných býkov, oviec, kôz, koní, ošípaných a hydiny. Zostavovanie
kŕmnych dávok. Určovanie požiadaviek na jadrové krmivá pre jednotlivé kategórie prežúvavcov a
neprežúvavcov. Požiadavky na kŕmne zmesi a minerálnu výživu. Zostavovanie kŕmnych zmesí a
výpočet potreby krmív s prihliadnutím na požadovanú úžitkovosť u niektorých kategórií
hospodárskych zvierat.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov zostavovať kŕmne dávky, kŕmne zmesi a analyzovať výživu u
jednotlivých druhov a kategórií zvierat s podporou IT.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 640A503 Výživa a metabolické poruchy
Gestor: MVDr. Šťastná Danka PhD.
Katedra: Katedra veterinárskych disciplín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študenti získajú teoretické poznatky o metabolizme a niektorých
frekventovaných metabolických poruchách a praktické zručnosti pri posudzovaní výsledkov
metabolických testov. Študenti si osvoja hodnotenie hygienických zásad pri kŕmení, spôsob
hodnotenia kondície, hodnotenie metabolického profilového testu (MPT) s aplikáciou opatrení pri
metabolických ochoreniach, posúdia zdravotný stav zvierat v súvislosti s aktuálnym MPT.
Cieľ predmetu: Cieľom je oboznámiť študentov s vplyvom disproporcií vo výžive a kŕmení na
zdravotný stav zvierat a s možnými metabolickými poruchami ako dôsledkom alimentárnych
nedostatkov.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, terénne cvičenia,
individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 726A401 Výživa a zdravie
Gestor: Ing. Fatrcová Šramková Katka PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam výživy v rôznych vývojových obdobiach a špeciálnych situáciách.
Výživa žien počas tehotenstva a dojčenia. Výživa dospelých ľudí, výživa vo vyššom veku.
Odporúčané výživové dávky. Choroby a výživa v prevencii. Hlavné problémy v stravovacích
zvyklostiach. Stravovacie zariadenia, školské stravovanie, stravovanie v reštauračných zariadeniach
atď. Propagácia vo výžive ľudí.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o spôsoboch racionálneho stravovania v jednotlivých
vývojových obdobiach, špeciálnych situáciách a profesijných skupinách vo fyziologickom a
patologickom stave.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 726A403 Výživa detí
Gestor: Ing. Fatrcová Šramková Katka PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Výživa novorodencov, výživa v období dojčenského, detského veku a
adolescencie; dojčenie - optimálna výživa pre zdravé dojčatá; nutričné potreby dojčiat a detí,
nutričné potreby normálne vyvinutých dojčiat, výživa a špeciálne nutričné potreby pre dojčatá s
nízkou pôrodnou hmotnosťou (potreba bielkovín, tukov, sacharidov, tekutín, elektrolytov,
minerálnych látok, vitamínov), význam materského mlieka vo výžive dojčiat s nízkou pôrodnou
hmotnosťou, materské mlieko, odstavovanie, náhrady materského mlieka -formuly: štandardné, pre
predčasne narodené deti, sójové, špeciálne umelé formuly; nutričné potreby v detstve a
adolescencii.
Cieľ predmetu: Študent získa súčasné poznatky o racionálnom stravovaní detí pri fyziologických
a niektorých patologických stavoch v dôsledku výživy, genetických a iných faktorov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
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Predmet: 726A301 Výživa ľudí
Gestor: Ing. Fatrcová Šramková Katka PhD.
Katedra: Katedra výživy ľudí
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Úvod do teoretických základov výživy ľudí. Základné pojmy vo výžive ľudí,
racionálna výživa. Regulácia príjmu potravy, energetická bilancia, meranie energetického výdaja u
ľudí. Hodnotenie stavu výživy. Bielkoviny, tuky, sacharidy - zloženie, biologická hodnota, funkcie,
zdroje. Lipidy, lipoproteíny, cholesterol a funkcie. Lipofilné a hydrofilné vitamíny, makro- a
mikro-elementy, stopové prvky- zdroje a funkcie, voda. Kyslíkové radikály, oxidačný stres a
antioxidanty. Alternatívne trendy vo výžive - vegetariánstvo, makrobiotika atď.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o základoch racionálnej výživy ľudí, o význame
propagácie vedeckých poznatkov a ich uplatnenia v každodennom živote obyvateľstva.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A341 Výživa zvierat
Gestor: prof. Ing. Bíro Daniel CSc.
Katedra: Katedra výživy zvierat
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Definovanie živín, energetické a stavebné živiny, účinné látky, funkcie a zdroje
živín, stráviteľnosť živín, bilancia živín a energie. Systémy hodnotenia dusíkatých látok a energie
pre prežúvavce a monogastrické zvieratá. Výživná hodnota a dietetické vlastnosti krmív. Príjem
krmív a hospodárske využitie krmív. Všeobecné zásady techniky kŕmenia.
Cieľ predmetu: Študent bude vedieť stanoviť jednotlivé živiny, vypočítať výživnú hodnotu,
posúdiť kvalitu N-látok a dietetické vlastnosti v krmivách.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z214 Záhradnícka dendrológia
Gestor: Ing. Rovná Katarína PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Teoretická príprava pozostáva z prednášok (2 hodiny týždenne) a praktických
cvičení (2 hodiny týždenne), semestrálnej práce, určovania druhov z herbárových položiek a
neolistených konárikov, štúdia literatúry a preverenia vedomostí formou dvoch testov
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(nomenklatúra, ekologické nároky, použitie v krajinnej tvorbe, morfológia). Skúška prebieha
písomnou a ústnou formou (60 bodov) Testy a určovanie herbárových položiek (40 bodov)
Cieľ predmetu: Študenti odboru Záhradníctvo sa naučia základný sortiment okrasných listnatých,
ihličnatých a vždyzelených listnatých drevín. Naučia sa morfologické znaky, ekologické nároky a
použitie v krajinnej tvorbe nielen domácich, ale i introdukovaných druhov, foriem a kultivarov.
Študenti získajú základné poznatky z metód rozmnožovania a použitia širokého sortimentu
okrasných rastlín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z320 Záhradníctvo
Gestor: prof. Ing. Uher Anton PhD.
Katedra: Katedra zeleninárstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: BG,SK

Obsah predmetu: Súčasný stav a perspektíva pestovania záhradníckych plodín. Ekologické,
prírodné a pôdne podmienky pestovania viniča hroznorodého, ovocných drevín, zeleniny a
vybraných druhov kvetín v a ich rajonizácia. Ich význam pre výživu a zdravie človeka. Základy
rozmnožovania ovocných rastlín, viniča hroznorodého, zeleninových a kvetinových semien.
Základy agrotechniky, uplatnenie nových technológií pestovania vrátanie výživy, hnojenia,
zavlažovania, ochrany proti chorobám a škodcom, ďalej v zbere, triedení, pozberovej úprave a
skladovaní záhradníckych plodín.
Cieľ predmetu: Získať základné vedomosti a praktické skúsenosti z pestovania záhradníckych
plodín - zeleniny, ovocných rastlín, vybraných druhov kvetín a viniča hroznorodého v malovýrobe,
farmárskym ale i veľkovýrobným spôsobom.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E410 Zahraničný agrárny obchod
Gestor: prof. Ing. Hambálková Mária CSc.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsahom predmetu je poukázať na vývojové trendy v liberalizácii svetového
obchodu s agrárnymi komoditami a na pozícii WTO pri riešení domácich podpôr, prístupu na trh a
vývoznej súťaže. Taktiež kvantifikovať vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na
formovanie vnútrorného trhu EÚ, ako aj voči tretím krajinám s osobitným aspektom na vybrané
ukazovatele konkurencieschopnosti jednotlivých agrokomodít.
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Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s inštitucionálnym zázemím,
metodickým aparátom a organizačnými nástrojmi trhu EÚ pri realizovaní zahraničného obchodu s
agrárnymi komoditami.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, exkurzie, písomné práce, individuálna práca,
práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 853Z302 Zakladanie a rekultivácia skládok
Gestor: doc. Ing. Tátošová Lucia PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Faktografia skládkovania odpadov na Slovensku a zásady Európskeho
spoločenstva na likvidáciu odpadov. Zakladanie a kritériá posúdenia v hodnosti výberu lokality pre
umiestnenie skládky. Stavebné triedy a spôsoby tesnenia dna a svahov skládok. triedy
vylúhovateľnosti odpadov. Hraničné koncentrácie látok v odpade a zatriedenie odpadu podľa
katalógu odpadov. Technológia ukladania tuhých komunálnych odpadov. Prípravná a projektová
dokumentácia a špecifiká zadania projektu stavby skládky. Drenážny systém vodného hospodárstva
skládok. Plynový systém skládok. Monitoring a pozorovací systém. Rekultivácia skládok odpadov.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky: - o zákonoch v oblasti skládkovania (tesnenie,
uzatváranie a rekultivácia) - o zložení a postupnosti projektových dokumentácií pre budovanie
skládky jej uzatvorenie a rekultiváciu.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z319 Zakladanie a údržba zelene
Gestor: Ing. Raček Marcel PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Klasifikácia mestskej zelene podľa spôsobu zakladania a údržby. Príprava
pozemku a pôdy pred sadovými úpravami. Technológia zakladania a starostlivosti o bylinnú
vegetáciu s dôrazom na trávniky a kvetinové záhony. Vypracovanie plánu údržby a parkovej
zelene.
Cieľ predmetu: Technológia zakladania a starostlivosti o bylinnú vegetáciu s dôrazom na trávniky
a kvetinové záhony
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 222E146Z Základný stupeň (FJ)
Gestor: PhDr. Vrbová Jana PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: FR
Obsah predmetu: Osvojenie si grafiky, základov ortografie, fonetiky, gramatického aparátu a
lexikálneho minima. Jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie v každodenných životných
situáciách v cudzom jazyku.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných jazykových zručností.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E146L Základný stupeň (FJ)
Gestor: PhDr. Vrbová Jana PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: FR
Obsah predmetu: Osvojenie si grafiky, základov ortografie, fonetiky, gramatického aparátu a
lexikálneho minima. Jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie v každodenných životných
situáciách v cudzom jazyku.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných jazykových zručností.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E180Z Základný stupeň (NJ)
Gestor: PhDr. Vrbová Jana PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Osvojenie si grafiky, základov ortografie, fonetiky, gramatického aparátu a
lexikálneho minima. Jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie v každodenných životných
situáciách v cudzom jazyku.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných jazykových zručností.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 222E180L Základný stupeň (NJ)
Gestor: PhDr. Vrbová Jana PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Osvojenie si grafiky, základov ortografie, fonetiky, gramatického aparátu a
lexikálneho minima. Jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie v každodenných životných
situáciách v cudzom jazyku.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných jazykových zručností.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E147Z Základný stupeň (RJ)
Gestor: PhDr. Vrbová Jana PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Osvojenie si grafiky, základov ortografie, fonetiky, gramatického aparátu a
lexikálneho minima. Jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie v každodenných životných
situáciách v cudzom jazyku.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných jazykových zručností.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E147L Základný stupeň (RJ)
Gestor: PhDr. Vrbová Jana PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Osvojenie si grafiky, základov ortografie, fonetiky, gramatického aparátu a
lexikálneho minima. Jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie v každodenných životných
situáciách v cudzom jazyku.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných jazykových zručností.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
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Predmet: 222E148Z Základný stupeň (ŠJ)
Gestor: PhDr. Vrbová Jana PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: ES
Obsah predmetu: Osvojenie si grafiky, základov ortografie, fonetiky, gramatického aparátu a
lexikálneho minima. Jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie v každodenných životných
situáciách v cudzom jazyku.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných jazykových zručností.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E148L Základný stupeň (ŠJ)
Gestor: PhDr. Vrbová Jana PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: ES
Obsah predmetu: Osvojenie si grafiky, základov ortografie, fonetiky, gramatického aparátu a
lexikálneho minima. Jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie v každodenných životných
situáciách v cudzom jazyku.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných jazykových zručností.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 442A105 Základy agrochémie
Gestor: doc. Ing. Ducsay Ladislav Dr.
Katedra: Katedra agrochémie a výživy rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Významné molekuly a zlúčeniny, fyzikálne procesy a chemické reakcie pri
výrobe agrochemikálií. Zlúčeniny používané v poľnohospodárskej praxi a v poľnohospodárskom
výskume. Agrochemikálie vnášajúce mikroživiny a ťažké kovy do biologických procesov a
životného prostredia. Vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami významných bioorganických
zlúčenín a organických agrochemikálií. Základné poznatky o pesticídoch.
Cieľ predmetu: Príprava študentov na osvojenie si základných poznatkov z agrochémie,
prípravkoch používaných v poľnohospodárstve, ich vlastnostiach, surovinách na ich výrobu, ich
vzťah k štruktúre a vlastnostiam bioorganických zlučenín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 581Z204 Základy architektúry a staviteľstva
Gestor: doc. Ing. arch. Štepánková Roberta PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné pojmy (architektúra - architektonická tvorba, stavebná technika a
spôsoby stavania, príprava - projektovanie stavieb, organizácia a realizácia stavby) a vzájomný
vzťah architektúry a staviteľstva. Úloha stavebnej techniky v architektúre (stavebné materiály,
konštrukčné systémy, konštrukčno-architektonické časti budov). Základné názvoslovie v
architektúre a staviteľstve. Zásady architektonickej kompozície (účel architektonických diel,
kategórie architektonickej kompozície). Zásady typológie a navrhovania bytových, občianskych a
výrobných budov. Princípy a zásady metodiky architektonickej tvorby a projektovania. Zásady
procesu realizácie - uskutočňovania stavieb. Stavebný poriadok.
Cieľ predmetu: Vysvetliť základné pojmy (architektúra - architektonická tvorba, stavebná
technika a spôsoby stavania, príprava - projektovanie stavieb, organizácia a realizácia stavby) a
vzájomný vzťah architektúry a staviteľstva. Na cvičeniach vypracovať štúdiu priestoru, konštrukcie
a prevádzky Rodinného Domu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A304 Základy biologickej bezpečnosti
Gestor: Ing. PaedDr. Žiarovská Jana PhD.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Teoretické základy biologickej bezpečnosti. Aspekty biologickej bezpečnosti
pri využívaní geneticky modifikovaných organizmov v biotechnológii a pôdohospodárstve.
Hodnotenie a zvládnutie rizika pri geneticky modifikovaných mikroorganizmoch, rastlinách a
živočíchoch. Vzdelávanie obyvateľstva a výchova odborníkov. Tok informácií na národnej,
regionálnej a globálnej úrovni. Regulácia biologickej bezpečnosti na Slovensku a v zahraničí.
História, súčasnosť a ďalší vývoj problematiky biologickej bezpečnosti.
Cieľ predmetu: Zvládnutie teórie biologickej bezpečnosti s orientáciou na praktickú využiteľnosť
poznatkov o geneticky modifikovaných organizmoch v zmysle príslušnej národnej aj
medzinárodnej legislatívy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
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Predmet: 421Z201 Základy dendrológie
Gestor: Ing. Bakay Ladislav PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné poznatky o domácich a významnejších introdukovaných drevinách, z
hľadiska ich morfológie, biologických prejavov, nárokov na podmienky prostredia, estetických
vlastností a možností uplatnenia v krajine. Vnútrodruhová premenlivosť drevín - charakteristika
foriem. Zemepisná premenlivosť drevín vyvolaná rozličnými podmienkami prostredia v rámci
areálu a možnosti využitia ekotypov.
Cieľ predmetu: Identifikácia drevín podľa morfologických charakteristík, znalosť ich
prirodzeného rozšírenia a ekologických nárokov na podmienky prostredia ako predpoklad
úspešného využívania v krajine a urbanizovanom prostredí.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 422U003 Základy ekológie
Gestor: prof.RNDr. Jureková Zuzana CSc.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Moderná ekológia - veda o štruktúre a fungovaní prírody. Ekosystémy ako
funkčné jednotky prírody. Ekosystémové funkcie. Biodiverzita a fungovanie ekosystémov.
Biocenózy, druhy, populácie, jedince. Biotopy, stanovištia. Biosféra ako sféra života na Zemi.
Ekosystémy sveta. Vplyv človeka na živú prírodu. Globálne environmentálne problémy sveta.
Miléniové posúdenie stavu ekosystémov.
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné poznatky a informácie o štruktúre a fungovaní
prírody, ako aj o vplyve človeka na ekosystémy a biosféru, ktoré tvoria súčasť ekologickej
gramotnosti vysokoškolsky vzdelaného odborníka.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A471 Základy farmakognózie a fytoterapie
Gestor: Ing. Habán Miroslav PhD.
Katedra: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Klasifikácia liečiv prírodného pôvodu. Biogenetický a farmaceutický systém
prírodných liečiv. Štruktúra a stabilita prírodných liečiv. Obsahové látky v liečivých a
aromatických rastlinách. Mechanizmus tvorby účinných obsahových látok v liečivých a
aromatických rastlinách. Použitie liečivých rastlín a fytofarmaceutík v humánnej a veterinárnej
medicíne. Praktické cvičenia a exkurzie sa realizujú v spolupráci s VPP SPU, s.r.o. Kolíňany.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznať liečivá prírodného pôvodu, ktoré sa používajú v
humánnej a veterinárnej medecíne.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 481Z201 Základy geografických informačných systémov
Gestor: doc. Ing. Muchová Zlatica PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné pojmy GIS, geografické dáta - ich komponenty, dátové modely
priestorových dát, vektorová a rastrová reprezentácia - porovnanie. Vstup dát do GIS. Manipulácia
a reštrukturializácia dát. Analýza dát - riadenie. Výstup dát z GIS. Základy mapovej kompozície.
Palety a symboly. Dotazy na databázu, topologické prekrývanie, mapová algebra, vzdialenostné
analýzy, digitálny model reliéfu - tvorba a využitie, analýza sietí. Výstupy dát, tvorba mapovej
kompozície.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o princípoch geografických informačných systémov. Získa
zručnosti v práci s geografickými údajmi a bude schopný vykonávať geografické analýzy a mapové
výstupy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A348 Základy herbológie
Gestor: Ing. Smatana Jozef PhD.
Katedra: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SB,SK
Obsah predmetu: Základná charakteristika burín. Systém burín, ich zaradenie do systému podľa
spôsobu výživy, rozmnožovania, životného cyklu a biologických vlastností (Hron-Vodák, 1959).
Stanovenie zdrojov zaburinenosti. Aktívne spoznávanie druhov burín. Aktuálna zaburinenosť
(metodické princípy hodnotenia). Herbicídy ich rozdelenie do základných skupín. Rozdelenie
herbicídov z hľadiska účinku, fyzikálnej úpravy, toxicity, atď. Termíny a spôsoby aplikácie
herbicídov. Hodnotenie účinku herbicídov. Terénne cvičenia sa realizujú na VPP SPU, s.r.o.
Kolíňany.
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Cieľ predmetu: Získanie znalostí a schopnosť určiť buriny v rozličných formách a ich základné
spôsoby regulácie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M118 Základy informatiky
Gestor: Ing. Paulovič Stanislav PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základy informatiky, číselné sústavy, Boolova algebra. Základy a princípy
tvorby algoritmov, základy programovania v jazyku Pascal. Hlavné časti osobných počítačov PC procesorové jednotky, pamäte, monitory, klávesnice, tlačiarne. Spôsob práce počítača PC.
Operačný systém Windows XP a Microsoft Office.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov základom informatiky, algoritmizácie a programovania.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 523M119 Základy informatiky a
Gestor: Ing. Paulovič Stanislav PhD.
Katedra: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základy informatiky, číselné sústavy, Boolova algebra.
Základy a princípy tvorby algoritmov, základy programovania v jazyku Pascal.
Hlavné časti osobných počítačov PC - procesorové jednotky, pamäte, monitory, klávesnice,
tlačiarne.
Spôsob práce počítača PC. Operačný systém Windows XP.
Textové a tabuľkové editory
Cieľ predmetu: Naučiť študentov základom informatiky, algoritmizácie a programovania.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z004 Základy integrovanej ochrany pôdy a vody
Gestor: prof. Ing. Antal Jaroslav DrSc.
Katedra: Katedra biometeorológie a hydrológie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Erózia pôdy - základné pojmy, klasifikácia erózie podľa činiteľa formy a
intenzity. Protierózna ochrana pôdy - súčasť integrovanej ochrany pôdy a vody v
poľnohospodárskych využívaných územiach. Analýza podmienok vzniku vodnej erózie pôdy.
Teória vodnej erózie - erozivita dažďa, erodibilita pôdy ako funkcia vlastností pôdy /inherentná/ a
využívania pôdy. Modelovanie vodnej erózie - univerzálna rovnica pre výpočet strát pôdy vodnou
eróziou /USLE/. Teória protieróznej ochrany pôdy. Protierózne opatrenia, výber, lokalizácia,
dimenzovanie. Teória, princípy a prax ochrany vodných zdrojov. Ochrana vodných zdrojov súčasť integrovanej ochrany pôdy a vody v poľnohospodárskych využívaných územiach.
Posudzovanie zraniteľnosti vodných zdrojov poľnohospodárskou činnosťou metódou DRASTIC a
PESTICIDE - DRASTIC.
Cieľ predmetu: Dosiahnuť, aby po úspešnom absolvovaní tohto predmetu boli študenti schopní:
navrhnúť a zdôvodniť potrebnú protieróznu ochranu záujmového územia a ochranu vodných
zdrojov,
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M126 Základy konštruktívnej geometrie
Gestor: Ing. Páleš Dušan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Geometrická transformácia. Geometrické konštrukčné metódy. Významné čiary
a plochy technickej praxe. Úvod do počítačovej grafiky.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o zásadách premietania geometrických útvarov. Získa
priestorovú predstavivosť a logické myslenie. Pochopí základy k využitiu výpočtovej techniky.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 521M146 Základy konštruovania
Gestor: prof. Ing. Rusnák Juraj PhD.
Katedra: Katedra konštruovania strojov
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Metódy a zásady konštruovania. Normalizácia. Technické materiály.
Konštrukčné varianty riešení a spôsoby ich vyhodnotenia. Kreslenie konštrukčných prvkov strojov
a montážnych jednotiek. Počítačové podpory konštruovania.
Cieľ predmetu: Osvojiť si zásady a metodické postupy pri konštruovaní. Rozvinúť tvorivé
myslenie pri vytváraní konštrukčného diela.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 623Z301 Základy lesného hospodárstva
Gestor: prof. Ing. Paganová Viera PhD.
Katedra: Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Informácie o ekosystéme lesa, zákonitých vývojových tendenciách v lesnom
spoločenstve, jeho štruktúre a vlastnostiach a základných princípoch fungovania lesného
hospodárstva na Slovensku. Vývojové procesy v prírodných lesoch. Problematika zachovania a
zveľaďovania genofondu lesných drevín na Slovensku. Úlohy a metódy hospodárskej úpravy lesa.
Na cvičeniach sa študenti oboznamujú s
metódami overovania vlastností ekotypov, s
problematikou zakladania a pestovania lesa. Systematikou výchovných rubov a opatrení podľa
jednotlivých rastových fáz lesného porastu a s praktickým využitím LHP ako informačnej bázy
Cieľ predmetu: Poznanie lesného ekosystému ako vlastností a zákonitostí vývoja, ako aj princípov
a nástrojov trvalo udržateľného rozvoja v lesnom hospodárstve.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M203 Základy logistiky
Gestor: prof. Ing. Tkáč Zdenko PhD.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Zoznámiť študentov so vzájomne prepojenými hmotnými, finančnými a
informačnými tokmi v servisnom logistickom systéme. Objasniť princípy komplexného
logistického prístupu k riadeniu tokov materiálov a informácií pri zabezpečovaní
prevádzkyschopnosti strojov a zariadení. Zvládnuť problematiku plánovania, implementácie a
riadenia dobre fungujúcich a nákladovo hospodárnych tokov materiálov a informácií v celom
životnom cykle strojov a zariadení.
Cieľ predmetu: Objasniť princípy komplexného logistického prístupu k riadeniu tokov materiálu a
informácií pri zabezpečovaní prevádzkyschopnosti strojov a zariadení.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E101 Základy manažmentu
Gestor: prof. Ing. Kadlečíková Mária CSc.
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Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet poskytuje základné poznatky o manažmente, jeho vývoji a význame
pre riadiacich pracovníkov. Poskytuje základnú orientáciu v modernom manažmente. Doporučuje
najvhodnejšie poznatky, metódy, postupy pre uplatnenie v našich podmienkach. Poskytuje
základnú prípravu na súkromné podnikanie.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť orientáciu vo vývoji názorov na riadenie a
jednotlivé oblasti riadenia. Pozornosť je venovaná názorom na obsah manažmentu, manažérske
funkcie, požiadavky na manažérov, ktoré vyhovujú súčasnej etape riadenia, riadenia v
podmienkach globalizácie. Cieľom ďalej je poukázať na vhodnosť jednotlivých metód a
odporúčaní so zreteľom na viackultúrne podnikateľské prostredie, v ktorom sa nachádzame.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 582Z103 Základy počítačovej grafiky
Gestor: Ing. Flóriš Roman PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Odlišnosti prístupu práce CAD sofvérmi, úvod do práce s programom
MickroStation V5, prípadne AUTOCAD-om, podporné súbory, výstupy dát, obslužné príkazy,
príkazy pre kreslenie ENTIT, editačné a exekutívne príkazy, Rendetung, práca s rastovými dátami.
Výstupy na grafické zariadenia, referenčné výkresy, systémové knižnice. Nadstavbové programové
vybavenie - MicroStation, Modeler, Microstation Master Piece na grafické zariadenia.
Cieľ predmetu: Získať základné znalosti v oblasti počítačovej grafiky. Vedieť sa orientovať v
bitmapovej a vektorovej počítačovej grafike. Práca v AutoCAD v 2D rovine.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 481E105 Základy počítačových sietí
Gestor: RNDr. Tóthová Darina PhD.
Katedra: Katedra informatiky
Semester: L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Internet - štruktúra Internetu - služby Internetu - klienti počítačovej siete rozdelenie počítačových sietí - prostredie OS UNIX - základy práce s OS UNIX
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Cieľ predmetu: Získanie základných teoretických znalostí z oblasti počítačových sietí,
teoretických znalostí a praktických zručností pri práci s Internetom, elektronickou poštou a
operačným systémom UNIX.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 461E304 Základy poistnej matematiky
Gestor: Mgr. Gregáňová Radomíra PhD.
Katedra: Katedra matematiky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet poskytuje študentom základné metódy poistnej matematiky a
odvodenie najpoužívanejších typov poistných produktov z oblasti životných a dôchodkových
poistení. Matematický aparát a jeho použitie v poisťovníctve: úrokovanie, dôchodky, netto poistné
v životnom a dôchodkovom poistení, základné princípy poistenia osôb, všeobecnejšia formulácia
úlohy poistenia, brutto poistné a poistná rezerva v životnom poistení.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie nových vedomostí z použitia matematického aparátu
a matematických metód z vyššej matematiky, ktoré majú uplatnenie pri riešení aplikovaných úloh v
poisťovníctve. Študent získa praktické zručnosti pri riešení matematických a aplikovaných úloh.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621U101 Základy poľnohospodárstva
Gestor: Ing. Halmová Daniela PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Agroenvironmentálne systémy v poľnohospodárskej krajine. Obrábanie a
ochrana pôdy. Vodná bilancia a jej regulovanie. Tok materiálov v agroekosystémoch.
Agrofytocenózy, agrozoocenózy a agrobiodiverzita. Regulácia burín, chorôb a škodcov. Súčasné
trendy v agrotechnológiách.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s jednotlivými prvkami poľnohospodárskej krajiny a ich
vzájomnými väzbami.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 541P309 Základy potravinárskych technológií
Gestor: Ing. Pavelková Adriana PhD.
Katedra: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Princíp a podstata extrakcie, sedimentácie, filtrácie, destilácie, kvasných
procesov, presládzania, odstreďovania, homogenizácie, zahusťovania, sušenia, sterilizácie, solenia,
chladenia a mrazenia, údenia, používané pri spracovaní rastlinných a živočíšnych surovín. Využitie
jednotlivých technologických operácií pri výrobe konkrétnych druhov potravín rastlinného a
živočíšneho pôvodu.
Cieľ predmetu: Študent získa teoretické poznatky o základných operáciách používaných v
potravinárskych technológiách pri spracovaní rastlinných a živočíšnych surovín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U102 Základy práva
Gestor: prof. JUDr. Bandlerová Anna, PhD.
Katedra: Katedra práva
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá základnými právnymi pojmami, právnymi vzťahmi,
občianskoprávnymi vzťahmi, pracovnými, obchodno-záväzkovými vzťahmi, administratívnoprávnymi vzťahmi, trestnou zodpovednosťou, ukladaním trestov, úlohami a postavením súdov,
prokuratúry, advokátov, notárov a exekútorov.
Cieľ predmetu: Cieľom je poskytnúť študentom optimálnu mieru vedomostí o práve z hľadiska
jeho regulatívnej funkcie spoločenských vzťahov, ako aj upevnenie a prehĺbenie ich právneho
vedomia prostredníctvom znalostí úloh a funkcie práva v spoločnosti. Po absolvovaní predmetu
študent získa schopnosť orientovať sa v právnom systéme a jeho jednotlivých odvetviach.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E279 Základy slovenského jazyka pre cudzincov
Gestor: PhDr. Vrbová Jana PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Osvojenie si grafiky, základov ortografie, fonetiky, gramatického aparátu a
lexikálneho minima. Jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie v každodenných životných
situáciách v slovenskom jazyku.
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Cieľ predmetu: Osvojiť si základy slovenského jazyka potrebné pre každodennú komunikáciu v
slovenskom prostredí.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 344E101 Základy účtovníctva
Gestor: doc. Ing. Látečková Anna PhD.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet je zameraný na teoreticko-metodické základy účtovníctva,
majetok a jeho zdroje krytia. Princípy, usporiadanie a konštrukcia účtovných výkazov: súvaha,
výkaz ziskov a strát. Hospodárske operácie a ich klasifikácia. Sústava účtov. Podstata podvojného
účtovníctva. Podvojné účtovné zápisy, účtovanie na súvahových a výsledkových účtoch.
Inventarizácia majetku a záväzkov. Účtovná uzávierka a účtovná závierka. Osvojenie predmetnej
problematiky je východiskom pre zvládnutie účtovníctva podnikateľov, rozpočtových a
príspevkových organizácií.
Cieľ predmetu: Získanie vedomosti a zručností z bilančného princípu vykazovania majetku a
zdrojov, podvojných účtovných zápisov na účtoch hlavnej knihy a v denníku, princípy konštrukcie
účtovných výkazov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A350 Základy udržateľného poľnohospodárstva
Gestor: doc. Ing. Macák Milan Dr.
Katedra: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: V predmete základy udržateľného poľnohospodárstva sa bude posudzovať
ekologická, ekonomická a sociálna dimenzia udržateľného poľnohospodárstva v kontexte rastu
svetovej populácie. Zameria sa na manažment a poľnohospodárske postupy. Preberané témy budú
zahŕňať ekologickú infraštruktúru, resilienciu, striedanie plodín, poľnohospodárske systémy,
úrodnosť pôdy, agroenvironmentálne indikátory, ekosystémové služby, klimatickú zmenu a
problematiku agrobiodiverzity a území NATURA 2000 v poľnohospodárskej krajine. Cieľom
predmetu je pochopenie podstaty udržateľného poľnohospodárstva a transformácia
poľnohospodárstva v širšom kontexte udržateľného rozvoja.
Cieľ predmetu: Získanie vedomostí o princípoch, dimenziách a krajinnoekologických aspektoch
trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Pochopí význam biodiverzity v PK a bude vedieť
klasifikovať PS z hľadiska udržateľnosti.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A342 Základy výcviku psov
Gestor: doc. Ing. Gašparík Jozef CSc.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Fyziologické predpoklady a teoretické základy výcviku psov, jeho význam a
praktické využitie. Základný výcvik psov, návyky psa. Práca cvičiteľa. Technika výcviku psov
služobných plemien. Metódy výcviku a jeho úlohy. Základy výcviku ďalších vybraných skupín
plemien psov.
Cieľ predmetu: Študent získa základné poznatky z kynológie a etológie psov. Získané poznatky
mu umožnia zvládnuť techniku výcviku psov v rámci špecifických nárokov jednotlivých
špecializovaných plemenných skupín psov.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A222 Základy výživy
Gestor: doc. Ing. Horniaková Erika CSc.
Katedra: Katedra výživy zvierat
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Biologický význam živín. Energetické živiny. Sacharidy a tuky, ich funkcie,
následky z nedostatku, zdroje. Stavebné živiny. Dusíkaté látky a minerálne látky, ich funkcie,
následky z nedostatku, zdroje. Účinné látky. Vitamíny, funkcia, následky z nedostatku, potreba,
výskyt v krmivách, iné účinné látky prítomné v krmivách. Voda vo výžive zvierat. Príjem krmív a
stráviteľnosť živín, činitele ovplyvňujúce príjem krmív. Bilančná stráviteľnosť, spôsoby určovania
stráviteľnosti a vplyvy pôsobiace na stráviteľnosť. Základy látkovej a energetickej bilancie.
Využitie krmív a ich hodnotenie. Vlastnosti krmív a ich použitie. Vplyv výživy na kvalitu
živočíšnych produktov (mäso, mlieko, vajcia).
Cieľ predmetu: Študent získa teoretické základy metabolizmu živín včítane vody, sacharidov,
tukov, aminokyselín, minerálov a vitamínov. Pochopí vzťah medzi obsahom, potrebou a využitím
živín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621A343 Záujmový chov hydiny
Gestor: Ing. Arpášová Henrieta PhD.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Biologické osobitosti hydiny vo vzťahu k ich chovu v drobnochovateľských
podmienkach. Význam, organizácia chovov a liahní hydiny v nadväznosti na legislatívne normy v
chove čistokrvných a okrasných plemien hydiny. Plemená jednotlivých druhov úžitkovej hydiny,
perličiek, prepelíc, pštrosov a holubov vhodné pre záujmový chov a hlavné podmienky ich chovu.
Hodnotenie exteriéru hydiny a organizácia výstav. Praktická časť výučby (terénne cvičenia) sa
realizuje na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany a pri hodnotení exteriéru hydiny v rámci výstav drobných
zvierat.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o chovateľských zásadách a legislatíve v oblasti
chovu základných a perspektívnych druhov hydiny. Osvojí si postup pri hodnotení exteriérových a
úžitkových vlastností hydiny pri uznávaní chovov a na výstavách. Bude schopný hodnotiť kvalitu
chovu a liahnutia hydiny v drobnochovateľských podmienkach.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z205 Závlahy
Gestor: doc. Ing. Bárek Viliam CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Účel a význam závlah pre poľnohospodársku výrobu. Vývoj a rozšírenie závlah,
dejiny zavlažovania, súčasný rozvoj. Vzťah medzi pôdou, vodou, rastlinou a atmosférou. Suchosť
kraja, príčiny a hodnotenie. Potreba závlahovej vody, jej stanovenie rôznymi metódami. Straty
závlahovej vody. Vlastnosti závlahovej vody. Vplyv závlah na pôdu. Zdroje závlahovej vody, jej
odber, rozvod a prívod. Spôsoby zavlažovania, druhy závlah. Technické riešenie závlah a ich
uplatnenie. Využitie závlah pre špeciálne účely, automatizácia závlah.
Cieľ predmetu: Uviesť študentov do problematiky závlah a získať poznatky týkajúce sa návrhu
závlahových zariadení.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z005 Závlahy a odvodňovanie športových plôch
Gestor: doc. Ing. Halaj Peter CSc.
Katedra: Katedra krajinného inžinierstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Účel a význam závlah. Vývoj a rozšírenie závlah, dejiny zavlažovania, súčasný
rozvoj. Vzťah medzi pôdou, vodou, rastlinou a atmosférou. Suchosť kraja, príčiny a hodnotenie.
Potreba závlahovej vody, jej stanovenie rôznymi metódami. Straty závlahovej vody. Vlastnosti
závlahovej vody. Vplyv závlah na pôdu. Zdroje závlahovej vody, jej odber, rozvod a prívod.
Spôsoby zavlažovania, druhy závlah. Technické riešenie závlah a ich uplatnenie. Využitie závlah
pre špeciálne účely, automatizácia závlah.
Účel, potreba a podklady k odvodneniu. Podrobné odvodňovacie zariadenia. Navrhovanie a
realizácia odvodnenia. Odvodnenie účelovo využívaných plôch a odvodňovanie v špecifických
podmienkach. Zabezpečenie účinnosti a životnosti drénov.
Cieľ predmetu: Uviesť študentov do problematiky závlah a získať poznatky týkajúce sa návrhu
závlahových zariadení a návrhu odvodnenia špeciálnych plôch.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A207 Zberové expedície rastlín
Gestor: prof.RNDr. Baranec Tibor CSc.
Katedra: Katedra botaniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: EN,HU,RJ,SK
Obsah predmetu: Charakteristika zberových expedícií všeobecne a ich účel a význam z hľadiska
teoretického poznávania, praktického využitia a ochrany biodiverzity Zeme. Spôsoby
organizovania zberových expedícií, materiálno-technické a finančné zabezpečenie ich realizácií a
právna subjektivita. Oblasti organizovania zberových expedícií v centrách areálu. Botanické
metódy prieskumu v zberových expedíciách - floristické, herbarizačné, taxanomické, chorologické,
transplantačné. Praktické absolvovanie terénnych prác s ukážkou vyhľadávania, zberu a
spracovávania rastlinného materiálu. Návšteva génových bánk a botanických záhrad.
Cieľ predmetu: Získanie teoretických a praktických poznatkov z oblasti genetických zdrojov
rastlín.
Vyučovacie metódy: semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M344 Zberové stroje
Gestor: doc. Dr. Ing. Maga Juraj
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Technológia práce a konštrukcia zberových strojov: obilného kombajna i žacej
rezačky. Nastavovanie pracovných ústrojenstiev, hydraulické sústavy a ovládacie prvky. Motorypalivá, mazacia a chladiaca sústava motorov, ovládacie prvky, vybavenie kabíny - elektrická a
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elektronická výbava, kontrolné systémy. Špecifická úprava na výmlat rôznych plodín. Údržba a
uskladňovanie obilných kombajnov - predpisy. Predmet má rozsah 0/4s s osvedčením na riadenie
OK.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky z konštrukcie zberových strojov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P508 Zdravotná bezpečnosť potravín
Gestor: Ing. Fikselová Martina PhD.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Predmet je zameraný na hodnotenie zdravotnej bezpečnosti potravín z oblastí
nanotechnológií, potravín pre zvláštne výživové účely, funkčných potravín a aditív, ako aj
ostatných výživových doplnkov. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými
princípmi procesu tvorby zdravotne bezpečných potravín, kontroly a ich uvádzania na trh.
Sústreďuje sa na otázky regulácie, testovania, schvaľovania, legislatívy, doporučenými dávkami
ako aj hodnotením možných vedľajších účinkov. Ďalej sa zaoberá trendmi a analýzou situácie na
trhu v súvislosti s nutričnými a zdravotnými tvrdeniami o potravinách a praktickou aplikáciou
poznatkov pri vývoji konkrétnych zdravotne bezpečných produktov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť poznatky o potravinách z hľadiska ich vhodnosti
pre zdravie bežného spotrebiteľa ako aj spotrebiteľov s poruchami zdravia. Študujú s tiež poznatky
o výživových a zdravotných tvrdeniach, výživových doplnkoch, potravinách pre zvláštne výživové
účely. Získavajú sa poznatky o tom, ktoré potraviny sú bezpečné pre zdravie pri alergických
ochoreniach, celiakii, diabete resp. iných ochoreniach.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A315 Zeleň v poľnohospodárskej krajine
Gestor: RNDr. Rakovská Alena CSc.
Katedra: Katedra enviromentalistiky a zoológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vývin zelene v krajine, jej rozdelenie a funkcie. Podiel zelene na zlepšovaní
kvality životného prostredia. Faktory podmieňujúce rast rastlín. Tvorba a ochrana zelene v
poľnohospodárskej krajine. Zeleň v projektovej a územnoplánovacej praxi. Plánovanie zelene v
špeciálnych objektoch poľnohospodárskej krajiny. Hodnotenie vybraných druhov drevín pre
potreby sadovníckej tvorby. Škodlivé činitele zelene.
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Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o zeleni, formách jej výskytu a funkciách. Pochopí
podiel zelene na zlepšovaní kvality životného prostredia, ako aj úlohu zelene pri sadovníckej
úprave špeciálnych objektov poľnohospodárskej krajiny.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621Z309 Zeleninárstvo
Gestor: prof. Ing. Uher Anton PhD.
Katedra: Katedra zeleninárstva
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: BG,EN,SK

Obsah predmetu: Súčasný stav a perspektívy rozvoja zeleninárstva na Slovensku. Kvalita
zeleniny vo vzťahu na Potravinový kódex SR. Prírodné, ekologické podmienky pestovania
zeleniny. Technologické systémy pestovania poľnej zeleniny, vrátane predpestovania priesad jej
niektorých druhov a odrôd pre skoré jarné, letné a jesenné pestovanie. Osevné postupy vo vzťahu
na malovýrobu a veľkovýrobný (farmársky) spôsob pestovania. Pestovanie zeleniny novými
technológiami, ďalej využitím mulčovacích a nakrývacích materiálov pri pestovaní poľnej
zeleniny. Triedenie zeleninových produktov podľa požiadaviek trhu a do tried kvality s možnosťou
ovplyvnenia konzumnej fytomasy zelenín s využitím biologických zvláštností pestovaných
zeleninových druhov.
Cieľ predmetu: Cieľom je naučiť študenta pestovať jednotlivé druhy zelenín v poľných
podmienkach malovýroby i veľkovýroby na Slovensku. Osvojiť si základnú agrotechniku,
pestovateľské systémy zeleninových druhov určených na priamy konzum, skladovanie a
spracovanie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M341 Zemné stroje
Gestor: doc. Ing. Simoník Ján PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základy geodézie. Technológia a mechanizácia regulácie vodného režimu.
Spôsoby a druhy závlah. Drapáky, zrezávače, grapery, scrapery, ryhovače, hĺbidlá, nakladače,
rýpadlá, dempre, valce, kompresory, pneumatické náradia, hydraulická ťažba, údržba melioračných
zariadení, rekultivačné zásahy, pásové zavlažovače, frontálne a pivotové zavlažovače.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o jednotlivých spôsoboch realizácie hydromelioračných
prác, oboznámi sa s technologickými, konštrukčnými poznatkami zemných a závlahových strojov.
Získa poznatky zo základných technologických postupov zemných prác. Pochopí vzťah medzi
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teoretickou analýzou jednotlivých mechanizmov a ich konštrukciou. Je schopný racionálne
navrhovať vhodné mechanizačné prostriedky pre zabezpečenie stavebnej výroby
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna
práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A360 Zlepšovanie vlastností plodín a ich množenie
Gestor: Ing. Miko Marián CSc.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Evolúcia rastlín a jej usmerňovanie. Typy odrôd a hybridov. Východiskový
materiál, jeho udržiavanie a trvalo udržateľné využívanie. Princípy tvorby a udržiavania odrôd pre
intenzívne a organické poľnohospodárstvo. Spôsoby rozmnožovania a množenia kultúrnych plodín.
Predpoklady a faktory podmieňujúce kvalitu osív a sadív (ekologické, biologické, technologické a
legislatívne).
Cieľ predmetu: Zoznámiť sa so základnými princípmi tvorby, udržiavania a množenia osív a
sadív.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A108 Zoológia
Gestor: doc. Ing. Noskovič Jaroslav CSc.
Katedra: Katedra enviromentalistiky a zoológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Postavenie zoológie a význam pri štúdiu ďalších biologických predmetov,
pomocné a špeciálne vedy, zásady systematiky a prehľad živočíšneho systému od najjednoduhších
živočíchov po najdokonalejšie, zameranie na druhy parazitické, koprofágne, saprofágne, vektory,
opeľovače, druhy významné z hľadiska ochrany prírody, biologického boja, inak významné druhy,
význam domestikovaných foriem vo väzbe na celý genofond živočíchov, cesty využívania ďalších
nedomestikovaných druhov.
Cieľ predmetu: Poskytnúť informácie o postavení a význame zoológie v rámci biologických
disciplín s prezentáciou hlavných taxónov a zástupcov s dôrazom na parazitov, škodcov ako aj
užitočných druhov z celospoločenského hľadiska a poľnohospodárskej výroby.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621A440 Živočíšna výroba
Gestor: doc. Ing. Strapák Peter PhD.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent získa nové poznatky o súčasných perspektívach chovu HZ,
charakteristike plemien, spôsobe hodnotenia produkcie HZ, technike chovu kategórií jednotlivých
druhov HZ, alternatívnych spôsoboch chovu a welfare a o využívaní biotechnológií v chove HZ.
Na praktických cvičeniach na VPP získa zručnosť v technike chovu ošípaných, oviec, koní a
hrabavej hydiny a technike chovu a dojenia dojníc. Absolvent získa schopnosť organizovať a
vykonávať základné chovateľské postupy a opatrenia v chove, organizovať a kontrolovať stádo a
denný režim chovu a hodnotiť produkciu a reprodukciu hospodárskych zvierat.
Cieľ predmetu: Cieľom je naučiť študenta uplatňovať biologické, technologické a organizačné
princípy živočíšnej výroby v rôznych chovateľských podmienkach pri riadení množstva a kvality
produktov živočíšnej výroby.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, písomné práce, individuálna práca,
práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A353 Živočíšna výroba I.
Gestor: prof. Ing. Mlynek Juraj CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent získa vedomosti o význame živočíšnej výroby z hľadiska podnikania,
životného prostredia, hobby a pod. Osvojí si vedomosti o produkcii nepostrádateľnej živočíšnej
bielkoviny. Získa poznatky o smeroch súčasného a perspektívneho rozvoja chovu HD, ošípaných,
oviec a koní. Teoreticky a prakticky v rámci terénnych cvičení si osvojí charakteristiku
najvýznamnejších plemien a úžitkových typov, hodnotenie exteriérových a tvarových vlastností
jednotlivých typov, získa zručnosti z hodnotenia optimálneho utvárania a rozlíšenia chýb v telesnej
stavbe. Vedomostí uplatní v praktickom chove jednotlivých druhov HZ.
Cieľ predmetu: Cieľom je naučiť študenta uplatňovať biologické, technologické a organizačné
princípy živočíšnej výroby veľkých hospodárskych zvierat v rôznych chovateľských podmienkach
pri riadení množstva a kvality produktov živočíšnej výroby.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A355 Živočíšna výroba II.
Gestor: doc. Ing. Weis Ján CSc.
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Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Biologické základy chovu hydiny, plemená a hybridy hydiny používané pre
chov v šľachtiteľských, rozmnožovacích a úžitkových chovoch. Reprodukcia hydiny. Produkcia
konzumných vajec a produkcia hydinového mäsa. Základy hodnotenia a spracovania hydinových
produktov. Plemená králikov, chov králikov v drobnochove a v intenzívnych technológiách.
Produkty chovu králikov. Chov bylinožravých a mäsožravých kožušinových zvierat, základy
kožušinárstva.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o charakteristike chovaných plemien hydiny a
kožušinových zvierat a ich význame pri šľachtení vysoko-produkčných hybridných kombinácií.
Pochopí vzťahy medzi biologickými zákonitosťami a úžitkovými vlastnosťami týchto druhov
hospodárskych zvierat. Osvojí si základy hodnotenia kvality produktov získaných z chovu hydiny a
kožušinových zvierat.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422U305 Životné prostredie
Gestor: Ing. Eliášová Mariana PhD.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Environmentálne problémy a environmentálna dilema. Ako funguje životné
prostredie. Ekológia a ekosystémy. Baltské more - povodie, život v Baltskom mori. Dopady na
životné prostredie vyvolané spoločnosťou a zmenami vo využívaní krajiny. Zmeny v biodiverzite,
eutrofizácia. Klimatická zmena a redukcia ozónovej vrstvy. Znečistenie ovzdušia kyslými dažďami
a rádioaktivitou. Priemyselná spoločnosť a chemické znečistenie. Toxikológia a ľudské zdravie.
Poškodenie životného prostredia. Spoločnosť a životné prostredie. Environmentálne inžinierstvo,
manažment zdrojov, technológie zabezpečujúce čisté ovzdušie a čistú vodu. Ochrana pôdy a
manažment tuhých odpadov. Environmentálny manažment a jeho nástroje.
Cieľ predmetu: Pochopenie dopadov ľudskej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia na
príklade Baltského regiónu.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621E401 Agrárna ekonomika
Gestor: doc. Ing. Lazarčík Juraj CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Postavenie poľnohospodárstva v národnom hospodárstve SR a EÚ. Analýza
ponuky a dopytu. Výrobné faktory a ich kombinácia (pôda, pracovná sila, kapitál). Kategórie
naturálnych a hodnotových výsledkov výroby. Teoretická podstata nákladov. Hodnotenie pôdy z
ekonomického hľadiska a stanovenie úradnej a trhovej ceny pôdy. Produktivita práce v
poľnohospodárstve. Intenzita a rentabilita poľnohospodárskej výroby. Ekonomická efektívnosť
poľnohospodárstva. Vybrané ukazovatele ekonomiky výroby vybraných produktov rastlinnej a
živočíšnej výroby.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je nadobudnutie základných vedomostí z ekonomiky a ich
aplikácie v praxi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 481Z402 Aplikácie GIS
Gestor: Ing. Halva Jozef PhD.
Katedra: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Aplikácie GIS v poľnohospodárstve. Projekt Druhotná štruktúra krajiny, projekt
Tvorba pôdnych tematických máp. Projekt Mapa potencionálnej erózie. Vstup priestorových
údajov, vektorizácia na obrazovke, vytvorenie a používanie atribútovej databázy, integrovaná
analýza priestorových a atribútových dát. Výstup údajov, mapová kompozícia.
Cieľ predmetu: Študent získa zručnosti pri tvorbe a spracovaní geodát. Je schopný samostatne
spracovať projekt v GIS pre rôzne oblasti v krajinnom inžinierstve.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 442P102 Aplikovaná chémia
Gestor: Ing. Lahučký Ladislav PhD.
Katedra: Katedra chémie
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Periodická sústava prvkov. Vlastnosti prvkov vyplývajúce z postavenia v
periodickej sústave prvkov. Elektrochémia, elektrolýza, elektródový potenciál, akumulátory. Voda.
Uhľovodíky a ich deriváty. Tuhé palivá, použitie, spracovanie. Nové technológie využitia biomasy
(fytomasy). Spaľovanie uhľovodíkov, palivá pre zážihové a vznetové motory. Bioodbúrateľné
palivá. Neuhľovodíkové palivá. Bioetanol. Bionafta. Mazivá - vlastnosti, rozdelenie. Oleje
motorové, prevodové a i. Plastické a tuhé mazivá.
Cieľ predmetu: Pochopiť základné poznatky z vybraných kapitol anorganickej a organickej
chémie a ich aplikácie v chémii palív a mazív.
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Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P007 Bezpečnosť a hygiena potravín
Gestor: doc. Ing. Golian Jozef Dr.
Katedra: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam bezpečnosti potravín z pohľadu priemyselnej výroby potravín výroby
potravín v menších množstvách. Legislatíva hygieny a bezpečnosti potravín úradná kontrola
potravín v SR EÚ. Vplyv rozdielnych podmienok výroby na bezpečnosť potravín. Bezpečnosť a
hygiena výroby a predaja malých množstiev potravín. Správna poľnohospodárska prax, správna
výrobná prax, GlobalGap, systém kritických bodov - HACCP, ISO normy. Zásady sanitácie pri
výrobe potravín. Prevencia alimentárnych ochorení z potravín. Význam hygieny a bezpečnosti
potravín z pohľadu ochrany spotrebiteľa. Ekonomika a manažment hygieny a bezpečnosti potravín.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky z oblasti bezpečnosti potravín, systémov podporujúcich a
zabezpečujúcich bezpečnosť potravín, zásad hygieny výroby potravín vrátane predaja malých
množstiev potravín, zásad hygieny predaja potravín, systémov označovaní potravín a systémov
kontroly potravín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 441M109 Biofyzika a fyz.vlastnosti potravín
Gestor: doc. RNDr. Hlaváčová Zuzana CSc.
Katedra: Katedra fyziky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Hmotnostné a geometrické vlastnosti potravín. Termodynamické a tepelné
vlastnosti. Základné zákony prenosu tepla a látky v materiáloch. Základné mechanické, reologické,
elektrické, optické a akustické vlastnosti. Vlhkosť potravín. Bioenergetika. Základné
termodynamické pojmy. Molekulová biofyzika. Difúzia, osmóza. Základy biomechaniky.
Biofyzika bunky. Pôsobenie elektrických polí na živé organizmy. Mechanizmy transportu cez
bunkovú membránu. Mechanické vlastnosti tkanív a pletív. Optické prístroje používané v
biofyzike. Základy ekologickej biofyziky.
Cieľ predmetu: Študenti získajú poznatky z mechaniky, molekulovej fyziky, termodynamiky,
elektriny, magnetizmu, optiky aplikované na biologické systémy a poznatky o fyzikálnych
vlastnostiach potravín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, písomné práce,
individuálna práca
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 421M001 Bioinžinierstvo
Gestor: doc. Ing. Opáth Rudolf CSc.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet poskytuje základné informácie o princípoch technologických procesov
a zariadení a výpočtoch základných inžinierskych parametrov jednotkových operácií využívaných
v biotechnologických výrobách. Absolvent si osvojí postupy pre výpočet materiálových,
energetických a ekologických bilancií jednotlivých operácií a celých výrob s využitím základných
kinetických a rovnovážnych parametrov riešených systémov.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o procesoch a technike v biotechnologickej výrobe a
osvojí si postupy pre výpočet materiálových a energetických bilancií výrobných procesov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A115 Biológia rastlinnej produkcie
Gestor: RNDr. Ikrényi Ivan CSc.
Katedra: Katedra botaniky
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Funkčná anatómia a morfológia vyšších rastlín z aspektu všeobecnej štruktúry
telómu a jeho metabolizmu. Biologické princípy metamorfózy telómu so zameraním na hlavné
skupiny pestovaných rastlín. Základy fylogenézy rastlinnej ríše s dôrazom na Magnoliopsida a
Liliopsida. Komparatívna morflógia modelových čeľadí.
Cieľ predmetu: Získanie základných poznatkov o anatomicko-morfologickej a funkčnej celistvosti
rastlinného tela v nadväznosti na hlavné vývojové skupiny vyšších rastlín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E101 Bioštatistika
Gestor: doc. Ing. Obtulovič Peter CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK

413

Obsah predmetu: V rámci predmetu sa študenti oboznámia so štatistickými metódami a ich
aplikáciami v poľnohospodárskom výskume. Obsahom predmetu je vymedzenie úlohy štatistiky,
popisné štatistiky, elementárna teória pravdepodobnosti, pravdepodobnostné rozdelenia, výberové
skúmanie, odhady a testovanie hypotéz, analýza rozptylu, korelačná a regresná analýza, časové
rady. Na cvičeniach sa využíva štatistický software Microsoft Excel 5.0 a Statgraphics 5.0.
Cieľ predmetu: Absolvovaním predmetu študenti získavajú základné zručnosti z oblasti
vyhodnocovania biologických experimentov pomocou štatistických
metód s podporou
adekvátneho softvéru.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A319 Biotechnológie v šľachtení rastlín
Gestor: Ing. Miko Marián CSc.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Úvod a definícia šľachtenia rastlín a biotechnológie. Reprodukcia rastlín vo
vzťahu k metódam šľachtenia. Princípy genetiky v šľachtení rastlín. Vznik pestovaných rastlín.
Metódy šľachtenia samoopelivých, cudzoopelivých a vegetatívne množených druhov rastlín, F1
hybridných odrôd. Registrácia, uvádzanie na trh, udržiavanie a právna ochrana odrôd.
Biotechnológie v šľachtiteľských programoch. Pletivové kultúry, mikrorozmnožovanie, peľnicové
a vajíčkové kultúry, embryo kultúry, somaklonálna variabilita, in vitro selekcia, splývanie
protoplastov. Molekulové markéry, metódy genetických transformácií. Genetické technológie,
RTDS, RNA interferencia.
Cieľ predmetu: Získanie základných poznatkov o procese vyšľachtenia odrôd a hybridov s
využitím klasických a moderných biotechnologických metód.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky:
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A306 Botanika záhradníckych kultúr
Gestor: doc.RNDr. Košťál Ladislav CSc.
Katedra: Katedra botaniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: RJ,SK
Obsah predmetu: Rastlinná morfológia so zameraním na charakteristické znaky jednotlivých
druhov zelenín, ovocia a viniča. Základné štruktúry z anatomickej stavby a metamorfózy
jednotlivých vegetatívnych a generatívnych orgánov záhradníckych kultúr. Morfologické znaky
jednotlivých orgánov rastlín so zameraním na možnosti ich využitia v botanickom systéme
záhradníckych kultúr. Botanický systém špecializovaný na dôležitých zástupcov záhradníckych
kultúr.
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Cieľ predmetu: Získanie základných poznatkov z anatómie, morfológie a systematiky vybraných
druhov zeleniny, ovocia a viniča.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 442A103 Chémia
Gestor: prof.RNDr. Vollmannová Alena PhD.
Katedra: Katedra chémie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Teoretické poznatky zo všeobecnej , anorganickej a organickej chémie,
nevyhnutné pre štúdium a pochopenie chemickej podstaty zložitých biologických dejov .
Chemizmus a vlastnosti biologicky významných anorganických a organických zlúčenín
exploatovaných v rastlinnej výrobe.
Cieľ predmetu: Oboznámiť sa so základnými pojmami všeobecnej, anorganickej a organickej
chémie a praktickými laboratórnymi návykmi. Získať základné poznatky o vlastnostiach a
chemizme biologicky dôležitých prvkov, anorganických a organických zlúčenín.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 442P111 Chemické laboratórne techniky
Gestor: Mgr.Ing. Lazor Peter PhD.
Katedra: Katedra chémie
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Platnosť zákonov a zákonitostí, s ktorými sa študenti oboznámia v prednáškach
príslušných disciplín si overia a prehĺbia vlastnými experimentálnymi skúsenosťami, absolvovaním
praktických laboratórnych cvičení, vybraných tém s použitím laboratórnej techniky.
Cieľ predmetu: Praktické návyky z laboratórnej práce a techniky rôznych druhov laboratórií
(chemických, fyzikálnych, mikrobiologických, technologických a i.), potrebné pre samostatnú
prácu v týchto laboratóriách počas štúdia na fakulte, ako aj ich uplatnenie v prax
Vyučovacie metódy: laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 622A402 Choroby záhradníckych rastlín
Gestor: doc. Ing. Hudec Kamil PhD.
Katedra: Katedra ochrany rastlín
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Semester: L

ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Význam abiotických a biotických činiteľov u záhradníckych rastlín. Etiológia a
pôvodcovia infekčných chorôb záhradníckych rastlín: fytopatogénne viroidy, vírusy, baktérie, huby
a parazitické rastliny majúce hospodársky význam na zeleninách, ovocných plodinách, drobnom
ovocí, viniči hroznorodom a okrasných rastlín. U chorôb je uvedená aj závislosť na abiotických
faktoroch, ich škodlivosť a ochrana proti nim.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznávať najvýznamnejšie choroby záhradníckych rastlín a
pôvodcov infekčných chorôb, poznať možnosti ochrany proti nim.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, terénne cvičenia, exkurzie,
písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M102 Deskriptívna geometria
Gestor: Ing. Páleš Dušan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Geometrická transformácia. Geometrické konštrukčné metódy. Významné čiary
a plochy technickej praxe. Lineárna perspektíva a topografické plochy.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o zásadách premietania geometrických útvarov. Získa
priestorovú predstavivosť a logické myslenie. Pochopí základy k využitiu výpočtovej techniky.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M301 Dimenzovanie stavebných konštrukcií
Gestor: Ing. Páleš Dušan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Teória dimenzovania konštrukčných prvkov z betónu, železobetónu, ocele,
dreva, murovaných prvkov.
Cieľ predmetu: Poslucháči si osvoja zásady návrhu konštrukčných prvkov v pozemnom,
vodohospodárskom staviteľstve.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 461E102 Doplnková matematika
Gestor: Mgr. Matušek Vladimír PhD.
Katedra: Katedra matematiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Obsahom sú doplnky k prednáškam a cvičeniam z matematiky. Zimný
semester: Komplexné čísla, algebrické rovnice, analytická geometria v euklidovskej rovine a v
priestore. Diferenciálny počet funkcie jednej premennej, neurčitý integrál. Letný semester: Určitý
integrál, nevlastný integrál, diferenciálne rovnice, nekonečné číselné rady. Vektorová funkcia
skalárneho argumentu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je doplnenie prednášok a cvičení o riešenie algebraických
rovníc, úloh z analytickej geometrie a matematických metód z teórie funkcie jednej premennej.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 312E201 Ekofilozofia
Gestor: Mgr. Svitačová Eva PhD.
Katedra: Katedra spoločenských vied
Semester: Z ECTS kredity: 2,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Teoretické východiská a vymedzenie pojmu ekofilozofia, predmet a objekt
skúmania ekofilozofie. Filozofická reflexia ekologických problémov. Charakteristika dominujúcich
prístupov k riešeniu dualizmu človek - príroda. Hľadanie novej paradigmy a foriem kultúrnej
existencie človeka, premietajúcich sa do jeho sociálnych aktivít, vedúcich k trvalo udržateľnému
rozvoju a zachovaniu života na planéte Zem.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poukázať na súvislosti vzťahu človeka k prírode a
sociokultúrneho zaťaženia prírody človekom s jeho myšlienkovými a hodnotovými orientáciami.
Vyučovacie metódy: semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A318 Ekofyziológia rastlín
Gestor: doc. Ing. Olšovská Katarína PhD.
Katedra: Katedra fyziológie rastlín
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Ekofyziologické aspekty základných fyziologických procesov rastlín. Špecifiká
rastu a vývinu ich regulácia. Produkčný proces trávnych spoločenstiev. Stresy v živote rastliny.
Ochranné mechanizmy rastlín ako šľachtiteľsky významné znaky.
Cieľ predmetu: Absolvovaním predmetu Ekofyziológie rastlín získavajú študenti prehľad o
základných fyziologických procesoch rastlín a ich vzťahu k environmentálnym faktorom.
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Detailnejšie sa oboznámia s princípmi rastovo-produkčného procesu trávnych spoločenstiev
športovísk, jeho regulácie, s hlavnými limitami tvorby biomasy a ochrannými mechanizmami voči
nim, využívanými v šľachtení tolerantných genotypov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A102 Ekológia
Gestor: RNDr. Králiková Adrianna CSc.
Katedra: Katedra enviromentalistiky a zoológie
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Pojmy a termíny v oblasti ekológie, postavenie a úloha populácií v
ekosystémoch, vplyv ekologických faktorov na výskyt populácií, jednotlivé typy adaptácií,
medzidruhové a vnútrodruhové vzťahy, trofické nároky organizmov a triedenie, evolúcia
živočíšnych spoločenstiev, sukcesné zmeny, hodnotenie populácií, biodiverzita spoločenstiev,
postavenie a význam živočíšnych populácií v agroekosystémoch.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je predložiť základné poznatky z hľadiska ekologickej
terminológie, abiotických a biotických faktorov, ich vplyv na živé systémy ako aj význam z
hľadiska celospoločenského a poľnohospodárskej praxe.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621E405 Ekonomika potravinárstva
Gestor: doc. Ing. Lazarčík Juraj CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Potravinársky priemysel a jeho postavenie v národnom hospodárstve, ciele
potravinovej politiky. Štrukturálne zmeny ekonomického vývoja a koncentrácie podnikov
potravinárskeho priemyslu SR. Analýza ekonomickej výkonnosti podľa odborov potravinárskeho
priemyslu. Kvantifikácia tokov hlavných agropotravinárskych komodít. Vývoj trendov a faktorov
ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť potravinárstva SR voči vybraným krajinám EÚ
ukazovateľom RCA (komparatívnych výhod). Svetové trendy v spotrebe potravín.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U402 Ekonomika životného prostredia
Gestor: doc. Ing. Fáziková Mária CSc.
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Katedra: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá definovaním vzťahov medzi človekom a životným
prostredím, chápaním životného prostredia ako aktíva, kritériami efektívnosti využívania životného
prostredia, koncepciou trvalo udržateľného rozvoja, dôsledkami znehodnocovania životného
prostredia, ekonomickou stránkou škôd zo znehodnocovania životného prostredia, ich
kvantifikáciou, ekonomickými nástrojmi ekologickej politiky.
Cieľ predmetu: Zvládnutie teoretických poznatkov o funkcii ŽP v spoločensko-ekonomickom
systéme, o príčinách a následkoch vzniku ekonomických externalít v dôsledku znehodnocovania
ŽP a o metódach a formách ich odstraňovania a uhrádzania
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 313E202 Environmentálna politika
Gestor: Mgr. Kučírková Drahomíra CSc.
Katedra: Katedra spoločenských vied
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Environmentálne problémy. Teória a prax environmentálnej politiky. Stratégia
trvalo udržateľného rozvoja a environmentálna politika. Problematika politickej stratégie ochrany
životného prostredia ako integrálna súčasť socio-ekonomického napredovania SR (zásady, ciele,
legislatívne a ekonomické nástroje). Udržateľný rozvoj a medzinárodné vzťahy.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je podať ucelený prehľad o základných pojmoch a poznatkoch v
oblasti teórie a praxe environmentálnej politiky, objasniť problematiku politickej stratégie ochrany
životného prostredia v kontexte stratégie trvalo udržateľného rozvoja.
Vyučovacie metódy: semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 226E201 Etika
Gestor: Mgr. Svitačová Eva PhD.
Katedra: Katedra spoločenských vied
Semester: Z ECTS kredity: 3,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Predmet objasňuje úlohu etiky ako praktickej filozofie, skúmajúcej fenomén
morálky, morálnych hodnôt a noriem v praktickom konaní človeka, načrtáva morálne hľadisko
uspokojovania potrieb a podčiarkuje morálnu hodnotu ľudského činu. Vysvetľuje subjektívny a
objektívny moment morálky, obsah a štruktúru spoločného dobra a jeho vzťah k individuálnemu
dobru, objasňuje niektoré pohľady mysliteľov na problém morálneho charakteru a cnosti človeka.
Venuje pozornosť hlavným smerom sociálnej etiky, problémom tolerancie a niektorým ďalším
otázkam v živote súčasného človeka a načrtáva aj problémy niektorých aplikovaných etík.
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Cieľ predmetu: Cieľom predmetu Etika je vymedziť podstatu morálneho dobra ako základu
celého morálneho systému, upozorňovať na podstatu a význam morálnych hodnôt a noriem, ktoré
človeku napomáhajú dôstojne žiť a spolunažívať s ostatnými členmi spoločnosti.
Vyučovacie metódy: semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 313E304 Európske integračné procesy
Gestor: PhDr. Porubčan Peter CSc.
Katedra: Katedra spoločenských vied
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Na základe poskytnutých poznatkov študenti pochopia podstatu súčasných
integračných procesov ako dôsledku rozvoja medzinárodnej deľby práce. Poznaním zákonitostí
integračných procesov dokážu pochopiť logiku ich vývoja a nevyhnutnosť pre optimálny rozvoj
jednotlivých európskych krajín. Študenti si uvedomia nevyhnutnosť spätosti ekonomickej
integrácie s politickým a duchovným zbližovaním na európskom kontinente.
Cieľ predmetu: Pochopenie podstaty súčasných integračných procesov ako zákonitého dôsledku
rozvoja výrobných síl a spoločnosti na základe vedecko-technického pokroku. Objasnenie
vzájomného vzťahu ekonomickej integrácie s politickým a duchovným zbližovaním krajín Európy.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A505 Explantátové kultúry v biotechnológii
Gestor: doc. Ing. Ražná Katarína PhD.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Princípy a rozdelenie explantátových kultúr rastlín. Fyziologické a fyzikálne
faktory kultivácie v podmienkach in vitro. Regulátory rastu rastlín. Organogenéza a embryogenéza
in vitro. Mikropropagácia in vitro. Význam a využitie variability in vitro. Uchovávanie genofondu
rastlín v podmienkach in vitro a kryoprezervácia. Tvorba sekundárnych metabolitov v kultúre in
vitro. Význam a aplikácia explantátových kultúr pre biotechnológie. Explantátové kultúry ako
modelové objekty štúdia transgenózy a expresie génov, transgénov. Význam explantátových kultúr
pre tvorbu geneticky modifikovaných rastlín.
Cieľ predmetu: Získať nové poznatky o využívaní izolovanej bunky rastlín v kultúre in vitro.
Pochopiť možnosti zámerného ovplyvňovania rastu rastlín pomocou vonkajších rastových
regulátorov. Schopnosť zakladať, udržiavať a vyhodnocovať rôzne druhy explantovaných kultúr.
Pochopiť význam explantátov pre tvorbu transgénnych organizmov. Pochopiť tvorbu GMR. Byť
schopný realizovať zákl. lab. postupy a využívať základné nástroje bioinformatiky.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 343E402 Finančná analýza a kontrola
Gestor: doc. Ing. Serenčéš Peter PhD.
Katedra: Katedra financií
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Oblasti, metódy a používatelia finančnej analýzy, základné metodologické
nástroje finannčnej analýzy, analýza likvidity, analýza zadĺženosti, rentabilita vlastného imania,
rentabilita tržieb, ukazovatele peňažných tokov, finančná kontrola
Cieľ predmetu: vysvetliť postup pri finančnej analýze a interpretácii jej výsledkov, ukázať
orientáciu vo finančných ukazovateľoch firmy, naučiť vyhodnocovať silné a slabé stránky firmy
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 441M110 Fyzika a biometeorológia
Gestor: doc. Ing. Igaz Dušan PhD.
Katedra: Katedra fyziky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Základné pojmy mechaniky. Molekulové vlastnosti plynov, kvapalín a pevných
látok. Bioenergetika. Teplo a teplota. Tepelné vlastnosti. Základy elektriny a magnetizmu. Vplyv
fyzikálnych polí na produkčné procesy rastlín. Teória počasia. Metodika agroklimatického
hodnotenia poľnohospodárskej krajiny. Meteorologické charakteristiky. Mikroklíma uzavretých
priestorov.
Cieľ predmetu: Študent v časti predmetu Fyzika získa poznatky z mechaniky, molekulovej fyziky,
termiky, elektriny a magnetizmu; zároveň v časti predmetu Biometeorológia získa základné
poznatky o meteorologických charakteristikách, meteorologických procesoch a javoch v
atmosferickom prostredí.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 441M112 Fyzikálne laboratórne techniky
Gestor: doc. RNDr. Hlaváčová Zuzana CSc.
Katedra: Katedra fyziky

421

Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Meranie fyzikálnych veličín. Stanovenie neurčitostí meraní. Vodivostné a
dielektrické metódy merania vlhkosti. Meranie vlastností kvapalín. Meranie povrchového napätia
kvapalín. Meranie koncentrácie roztokov optickými metódami. Meranie hustoty kvapalín a tuhých
látok. Elektronické meranie teploty. Meranie vlastností plynov. Meranie mechanických vlastností
biologických materiálov. Metódy: hmotnostná spektrometria, elektrónová spektrometria, spektrálna
analýza, TDR - time domain reflectometry, GPR - ground penetrating radar, NIR - near infrared
spectroscopy, dopplerovská vibrometria, ...
Cieľ predmetu: Študenti si osvoja poznatky o základných moderných fyzikálnych laboratórnych
technikách. Študenti sú schopní merať základnými fyzikálnymi meracími metódami, čo preukážu
spracovaním písomných protokolov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 640A402 Genetika produkčných a reprodukčných vlastností HZ
Gestor: doc. Ing. Trakovická Anna CSc.
Katedra: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Genetická determinácia kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov HZ. Produkčné
a reprodukčné znaky HZ. Fenotypová premenlivosť úžitkových vlastností zvierat a jej hodnotenie.
Priemerný účinok génov a možnosti jeho aplikácie v selekcii. Analýza genómu HZ. Genetika
zdravia a odolnosti voči chorobám. Hodnotenie zdravotného stavu genetických vád a porúch
zvierat - praktické cvičenia na VPP. Využitie markérov v selekcii zvierat a v kontrole dedičnosti.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o metodických postupoch hodnotenia geneticky
determinovaných produkčných a reprodukčných vlastností zvierat, princípoch markérovo
podporovanej selekcie. Je schopný samostatne aplikovať využitie genetických parametrov v
procese šľachtenia HZ.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A504 Genomika a bioinformatika
Gestor: doc. Ing. Ražná Katarína PhD.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Informačné molekuly nebunkových biologických systémov a organizmov.
Genomika vírusov, viroidov, satelitov, baktérií, archeí, protist, húb, rastlín, živočíchov a človeka.
Techniky a metódy genomiky. Určovanie poradia nukleotidov v informačných molekulách.
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Veľkosť a organizácia genómu, gén a jeho štruktúra. Bioinformatika.
farmakogenomika, nutričná genomika, metagenomika.

Osobná genomika,

Cieľ predmetu: Získať nové poznatky o vzťahu génov v genómoch vírusov, viroidov, satelitov,
baktérií, archeí a eukaryí Pochopiť význam genomiky a cieľovedomých zásahov do genómov
nebunkových biologických systémov a organizmov. Byť schopný využívať bioinformatiku pri
porovnávacích a evolučných štúdiách organizmov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A204 Geobotanika
Gestor: prof.RNDr. Baranec Tibor CSc.
Katedra: Katedra botaniky
Semester: L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Rastlinné populácie, vzťahy medzi rastlinnými populáciami navzájom i vnútri
populácií, vplyv človeka. Typy stratégií rastlinných populácií, synekológia. Definícia rastlinného
spoločenstva, jeho vymedzenie. Analýza štruktúry spoločenstva, vertikálna a horizontálna
štruktúra. Fytocenózy. Zmeny štruktúr rastlinného spoločenstva v čase, sukcesia.
Cieľ predmetu:
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 443A101 Geológia
Gestor: doc. Ing. Chlpík Juraj PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Látkové zloženie zemskej kôry. Horninotvorné minerály, pôdotvorné horniny.
Činnosť vnútorných a vonkajších geologických síl a ich účasť na modelovaní povrchu.
Hydrogeologické pomery územia v nadväznosti na poľnohospodársku výrobu. Možnosti a formy
znečistenia podzemných vôd. Geologická stavba a zloženie regiónov Slovenska. Geologické
parametre ochrany a tvorby životného prostredia.
Cieľ predmetu: Študent získa a osvojí si vedomosti o prvkovom zložení zemskej kôry a
geologickej stavbe Slovenska. Naučí sa prakticky spoznávať minerály a horniny. Získa prehľad o
nerastnom bohatstve Slovenska.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, praktická
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621A315 Hnojenie záhradných plodín
Gestor: prof. Ing. Ložek Otto CSc.
Katedra: Katedra agrochémie a výživy rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Priemyselné hnojivá pevné, kvapalné, jednozložkové, kombinované s makro a
mikroživinami. Organominerálne hnojivá pre záhradnícku výrobu. Charakteristika organických
hnojív, maštaľný hnoj, močovka, hnojovica, priemyselný a hospodársky kompost, rašelina, zelené
hnojenie. Efektívnosť priemyselných a organických hnojív. Požiadavky na výživu a hnojenie
poľnej a rýchlenej zeleniny, ovocných stromov, drobného ovocia, viniča a kvetín. Vypracovanie
projektov hnojenia jednotlivých okruhov záhradných plodín.
Cieľ predmetu: Na základe obsahu prístupných živín v pôde vypočítať dávky dusíka, fosforu,
draslíka, vápnika, horčíka a mikroelementov na racionálne hnojenie poľnej a rýchlenej zeleniny,
viniča hroznorodého, ovocných stromov a drobného ovocia. Navrhnúť vhodné druhy a typy
priemyselných a organických hnojív na hnojenie záhradných plodín. Vypracovať projekty hnojenia
pred zakladaním vinohradov, ovocných sadov a plantáží drobného ovocia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P101 Hodnotenie potravín
Gestor: doc. Ing. Bojňanská Tatiana CSc.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Potraviny ako zdroj energetických, stavebných a ochranných látok dôležitých
vo výžive. Potraviny ako tovar. Suroviny na výrobu potravín a ich členenie. Súhrn poznatkov o
vlastnostiach potravín, ktoré sa hodnotia pri nákupe, spracovaní a predaji. Základné kritériá
hodnotenia potravín, definícia kvality a jej jednotlivých aspektov z hľadiska Zákona o potravinách,
Potravinového kódexu a príslušnej legislatívy.
Cieľ predmetu: Oboznámenie študentov s teoretickými a praktickými poznatkami o potravinách a
základných metódach hodnotenia surovín a potravín (subjektívnych aj objektívnych). Študenti budú
prakticky analyzovať vybrané komodity, budú ich hodnotiť a posudzovať v zmysle platnej
legislatívy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z001 Individuálne športy
Gestor: Ing.PaedDr. Jedlička Jaroslav PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
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Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: poukázanie na obsah pojmov "individuálne športy". Definícia pojmu
"individuálne športy", výber cieľových skupín, ich zatriedenie a ich hodnotenie. História a vývoj
individuálnych športov. Delenie individuálnych športov. Výber vhodného povrchu pre
organizovanie individuálnych športov. Športové súťaže organizované v individuálnych športoch.
Pravidlá individuálnych športov, legislatívne podmienky organizovania športových súťaží.
Marketingová a manažérska podpora organizovania jednotlivých individuálnych športov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov o druhoch, charakteristických znakoch,
psychologických zvláštnostiach tréningu a súťažiach individuálnych športov.
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 481E104 Informačné a komunikačné technológie
Gestor: doc. Ing. Popelka Vladimír CSc.
Katedra: Katedra informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsah predmetu Informačné a komunikačné technológie nadväzuje na znalosti
a zručnosti absolventov stredných škôl a zameriava sa na zvládnutie a prehĺbenie poznatkov z
oblasti IKT pri práci s jednotlivými produktmi programového balíka MS Office (nové verzie) a na
využitie týchto aplikácií na spracovanie údajov pre potreby riadenia a rozhodovania.
Cieľ predmetu: Študent po absolvovaní predmetu si rozšíri a získa nové poznatky vyplývajúce z
rozvoja a vývoja IKT, bude schopný využívať produkty štandardného balíka MS OFFICE
zamerané na spracovanie textu, tabuliek a prezentácií pri vypracovávaní semestrálnych projektov z
predmetov študijného programu, ale aj bakalárskej práce či diplomovej práce.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 482E501 Informačné technológie
Gestor: doc. Ing. Hennyeyová Klára CSc.
Katedra: Katedra informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Teoretické základy z oblasti informačných technológií a informačných
systémov. Praktické cvičenia s novými informačnými technológiami z oblasti technického
vybavenia, operačných systémov a aplikačného programového vybavenia v lokálnom a sieťovom
prostredí (OS MS Windows a OS UNIX).
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Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s novými informačnými technológiami z oblasti počítačovej
komunikácie, operačných systémov, aplikačného programového vybavenia, ktoré sú vhodné pre
manažéra v lokálnom prostredí i v prostredí počítačovej siete.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 344E304 Jednoduché účtovníctvo A
Gestor: doc. Ing. Kočner Marián PhD.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Jednoduché účtovníctvo je voliteľný Predmet pre študentov FEM.
Bezprostredne nadväzuje na predmety "Základy účtovníctva" a "Účtovníctvo podnikateľských
subjektov". Problémovo - vecne sa predmet orientuje na teoretické a praktické otázky účtovania u
tých podnikateľských subjektov, ktorým je dovolené podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve
účtovať v jednoduchom účtovníctve. Predmet umožňuje absolventom zvládnuť a orientovať sa
hlbšie v problematike účtovníctva.
Cieľ predmetu: Po absolvovaní predmetu by mal byť schopný študent prakticky účtovať v
jednoduchom účtovníctve a teoreticky by sa mal vedieť orientovať v zákone o účtovníctve a zákone
o dani z príjmov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 443Z105 Klimatológia
Gestor: doc. Ing. Igaz Dušan PhD.
Katedra: Katedra biometeorológie a hydrológie
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Klimatológia - definícia, vedné odbory. Metódy získavania klimatických prvkov
a ich analýz. Klimatotvorné faktory: radiačný, atmosférický, geografický. Separatívna
klimatológia: energetický režim (slnečné žiarenie, teplota vzduchu a pôdy), vodný režim (vlhkosť
vzduchu, výpar, kondenzácia), tlak vzduchu, vietor. Klíma Zeme. Klíma Európy. Klíma Slovenska.
Dynamická klimatológia. Zmeny klímy v geologických obdobiach Zeme. Zmena klímy vplyvom
antropogénnych činností. Klimatické hodnotenie podmienok poľnohospodárstva, krajinárstva a
vodohospodárstva.
Cieľ predmetu: Štúdium klimatogenetických procesov v makro, mezo a mikro rozmeroch
determinujúcich zmeny energetickej a vodnej bilancie ako aj ďalších zložiek krajinného prostredia
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z116 Kolektívne športy
Gestor: PaedDr.PhDr. Janko Ivan PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Poukázanie na obsah pojmov "kolektívne športy". Definícia pojmu "kolektívne
športy", výber cieľových skupín, ich zatriedenie a ich hodnotenie. História a vývoj kolektívnych
športov. Delenie kolektívnych športov. Výber vhodného povrchu pre organizovanie kolektívnych
športov. Športové súťaže organizované v kolektívnych športoch. Pravidlá športových hier,
legislatívne podmienky organizovania športových súťaží. Marketingová a manažérska podpora
organizovania jednotlivých kolektívnych športov. Mediálna komunikácia v športe a jeho význam
pre rozvoj športového marketingu v kolektívnych športoch.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je informovať študentov o delení kolektívnych športov. Naučiť
študentov organizovať kolektívne športy v rôznych podmienkach. Cieľom je aj získanie vedomostí
z delenia povrchov jednotlivých športovísk a špecifikum organizovania športových súťaží na
jednotlivých povrchoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M405 Konštrukcie pozemných stavieb
Gestor: doc. Ing. Pogran Štefan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Konštrukcie pozemných stavieb, konštrukčné systémy, modulový systém vo
výstavbe, základy, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, výplňové konštrukcie, strešné a strešnostropné konštrukcie, schodištia a rampy, podlahové konštrukcie, klampiarske konštrukcie, izolácie.
Betonárske práce (debnenie, výroba betónu). Murárske práce. Povrchová úprava muriva
(omietanie, obkladanie nátery).
Cieľ predmetu: Študent bude vedieť samostatne riešiť vybrané časti konštrukcií budov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z105 Kurzy - zimný, letný,
Gestor: PaedDr.PhDr. Janko Ivan PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Lyžiarske kurzy zamerané na výcvik zjazdového a bežeckého lyžovania pre
začiatočníkov a pokročilých. Kurzy vodných športov / vodáctvo, windsurfing, plávanie/, turistiky a
loptových hier, splavy Malého Dunaja.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, naučiť sa zvvládať prežitia v zimnom a letnom prostredí.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A416 Lúky a pasienky
Gestor: doc. Ing. Novák Ján PhD.
Katedra: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Historický vývoj lúčnych a pasienkových porastov. Trávne porasty ako prírodný
zdroj, ich produkčné a mimoprodukčné funkcie vo vidieckej krajine a ich podiel na pôdnom fonde.
Morfologická a botanická charakteristika dôležitých druhov rastlín a ich spoločenstvá.
Pratotechnika, využívanie kosením a pasením. Výživa a hnojenie lúk a pasienkov. Zostavovanie
miešaniek a zatrávňovanie ornej pôdy. Bonitácia a kvalitatívne hodnotenie nadzemnej fytomasy.
Revitalizácia poškodených a zaburinených porastov. Systémy pasenia hospodárskych zvierat v
nížinných až vysokohorských regiónoch. Zaťaženie a technické zariadenia na pasienkoch. Zber.
Cieľ predmetu: Získanie poznatkov a pochopenie vzťahov z biológie, pratotechniky, zakladania,
využívania, bonitácie, revitalizácie a konzervovania lúčnych a pasienkových porastov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E503 Manažment
Gestor: doc. Ing. Ubrežiová Iveta CSc.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá manažérskymi prístupmi v príprave a v realizácii
výrobných programov v agropodnikateľských subjektoch so zameraním na efektívny rozvoj
odvetví rastlinnej, živočíšnej a potravinárskej výroby. Zároveň si študenti osvojujú teoretické a
praktické prístupy, ktoré sa týkajú vedenia a motivácie ľudí ako aj komunikácie s ľuďmi v
podnikateľskom subjekte. Dôraz sa kladie i na zakladanie podnikov fyzických a právnických osôb a
špecifikáciou výhod a nevýhod v jednotlivých formách podnikania.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné vedomosti o zakladaní a
riadenie spoločnosti, ako aj naučiť ich pracovať s ľudskými zdrojmi v podniku.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 624A302 Manažment chovu rýb
Gestor: Ing. Andreji Jaroslav PhD.
Katedra: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základné biologické pochody vo vodnom prostredí, charakteristika rýb, chov
teplovodných a studenovodných hospodárskych druhov rýb, intenzifikačné opatrenia na rybníkoch,
intenzívne spôsoby chovu rýb.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky z chovu rýb chovaných v studenovodných a teplovodných
hospodárstvách. Oboznámi sa s chovateľskými metódami a celou technológiou výroby fiškálnych
produktov. Zvládnutím učiva je schopný samostatného prevádzkovania fariem na chov rýb.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E305 Manažment kvality potravín
Gestor: doc. Ing. Paška Ľubomír PhD.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Manažment kvality sa zaoberá významom pojmu kvality, vývoju a kľúčovým
princípom TQM. Významná pozornosť je venovaná filozofii riadenia podľa Deminga, Jurana,
Ishikawu, Feigenbauma, Tagucchiho a Crosbyho. Predmet umožňuje študentom rozvinúť
schopnosti a vedomosti z oblasti manažmentu kvality, národnej a medzinárodnej politiky kvality,
potravinovej, spotrebiteľskej, obchodnej a distribučnej politiky. Predmet ďalej napomáha rozvíjať
manažérske zručnosti v oblasti plánovania, zabezpečovania, zlepšovania a kontroly a pripravuje
absolventov implementovať systémy riadenia a flexibilne reagovať na zmeny v podniku.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s významom a obsahom komplexného
riadenia kvality a jeho uplatnením v riadiacej praxi. Veľká pozornosť je venovaná implementácii
systémov kvality a zavádzaniu komplexného riadenia kvality do potravinárskych podnikov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E416 Manažment ľudských zdrojov II
Gestor: doc. Ing. Šajbidorová Mária PhD.
Katedra: Katedra manažmentu
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Semester: Z

ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Autorita, moc a zodpovednosť manažéra. Rysy osobnosti manažéra.
Manažérske role (personálne, informačné, rozhodovacie, organizačné, motivačné). Organizácia
práce manažéra, osobné pracovné techniky, manažment času manažérov. Príprava a riadenie porád.
Tvorba, formovanie a riadenie projektových tímov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je sprostredkovať poznatky o systémoch efektívneho využitia a
rozvoja ľudského potenciálu v podnikoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E102 Manažment podniku
Gestor: doc. Ing. Žaja Jozef PhD.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Obsahom predmetu sú základné charakteristiky manažmentu a ich škál vo
vyspelom prostredí trhu. Štúdium sa orientuje na problematiku pragmatických funkcií podnikových
manažmentov, ďalej na manažment ľudských zdrojov, personálnu prácu, manažérsku komunikáciu,
motiváciu, vedenie ľudí a podnikovú kultúru.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je štúdium manažmentu marketingových poznatkov o
funkciách, úlohách podnikových manažmentov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 525M401 Manipulácia s komunálnym odpadom
Gestor: doc. Ing. Janoško Ivan CSc.
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Prevádzka techniky na zber a odvoz odpadu a druhotných surovín. Biologickoepidemiologické zásady manipulácie s odpadom. Technologické linky a systémy na zneškodnenie
tuhého komunálneho odpadu - skládkovanie, kompostovanie, recyklizácia, spaľovanie. Druhy a
typy spaľovní, ekonomické, ekologické a energetické aspekty spaľovní. Hygienické a bezpečnostné
požiadavky na manipuláciu s odpadom.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky o legislatíve v odpadovom hospodárstve, klasifikácii
odpadov, organizácii dopravy a zberu, technológiách a linkách na likvidáciu odpadov.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 342E007 Marketing potravín
Gestor: prof. Ing. Nagyová Ľudmila PhD.
Katedra: Katedra marketingu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet poskytne informácie z problematiky marketingového prostredia
potravinárskych podnikov a obchodných reťazcov s potravinami, riadenia a organizácie marketingu
v potravinárskych podnikoch a v podnikoch služieb, spotreby, kvality potravín a budúcich trendov,
spotrebiteľského správania na trhu potravín, segmentácie trhu, nástrojov produktového, cenového,
distribučného a komunikačného mixu, marketingových stratégií a stratégie vstupu potravinárskych
podnikov a obchodných reťazcov na medzinárodné trhy potravín, merchandisingu a franchisingu.
Cieľ predmetu: Pripraviť študentov tak, aby získali teoretické poznatky a vedeli prakticky
aplikovať jednotlivé nástroje marketingového mixu vo všetkých odboroch potravinárskeho
priemyslu a obchodných reťazcoch s potravinami. Dôraz bude kladený na špecifiká
marketingového prostredia v oblasti výroby, spracovania a distribúcie potravín. K úspešnému
zvládnutiu problematiky marketingu potravín prispejú aj prípadové štúdie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, písomné práce, individuálna
práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 461E104 Matematika
Gestor: doc.RNDr. Országhová Dana CSc.
Katedra: Katedra matematiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Matice a ich použitie pri riešení sústav lineárnych rovníc. Funkcia 1 premennej,
definícia, vlastnosti, zložená a inverzná funkcia, cyklometrické funkcie, limita funkcie. Derivácia
funkcie a jej použitie na určovanie vlastností funkcie. Neurčitý a určitý integrál a jeho aplikácie.
Aplikácie matematického aparátu v úlohách z praxe.
Cieľ predmetu: Cieľom výučby predmetu je ovládanie poznatkov z lineárnej algebry a z
diferenciálneho a integrálneho počtu funkcie jednej reálnej premennej. Študent získa teoretické
vedomosti (kľúčové pojmy, definície, matematické vety) a praktické zručnosti ako riešiť úlohy k
uvedeným tematickým celkom.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 461E105 Matematika 1
Gestor: PaedDr. Pechočiak Tomáš PhD.
Katedra: Katedra matematiky
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Lineárna algebra - vektorové priestory, determinanty, matice, sústavy rovníc.
Funkcia jednej reálnej premennej. Funkcia dvoch reálnych premenných. Diferenciálny počet
funkcie jednej a dvoch premenných. Neurčité integrály.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je štúdium základov lineárnej algebry, diferenciálneho počtu
funkcie jednej a dvoch premenných a základy integrálneho počtu funkcie jednej premennej.
Študent získa teoretické vedomosti (kľúčové pojmy, definície, matematické vety) a praktické
zručnosti ako riešiť úlohy k uvedeným tematickým celkom.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 461E106 Matematika 2
Gestor: PaedDr. Pechočiak Tomáš PhD.
Katedra: Katedra matematiky
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Určitý integrál - metódy výpočtu, aplikácie, približné metódy výpočtu.
Diferenciálne rovnice prvého rádu - separovateľná, homogénna, lineárna, Bernoulliho. Lineárne
diferenciálne rovnice druhého a vyššieho rádu. Dvojný integrál. Nekonečné číselné a mocninové
rady.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je štúdium určitého integrálu a jeho aplikácií, riešenie
niektorých diferenciálnych rovníc a nekonečné číselné rady. Študent získa teoretické vedomosti
(kľúčové pojmy, definície, matematické vety) a praktické zručnosti ako riešiť úlohy k uvedeným
tematickým celkom.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 461E103 Matematika pri počítači
Gestor: RNDr. Farkašova Mária PhD.
Katedra: Katedra matematiky
Semester: L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Približné metódy riešenia rovníc. Aproximácia. Interpolácia. Časové rady.
Aplikácie a uplatnenie matematiky pri počítači v praxi.
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Cieľ predmetu: Pozornosť sa sústreďuje na stránku uskutočnenia zadaných úloh, techniku výkonu
(správnosť výberu programu), vštepovaním zručností a návykov. Študenti uplatňujú tvorivý a
aktívny prístup k úlohám a problémom vzniknutých na cvičení. Osvojujú si vedeckometodologické práce na počítači pri riešení konkrétnych príkladov.
Vyučovacie metódy: semináre, individuálna práca, skupinové práce, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A001 Materiály a substráty športových plôch
Gestor: doc. Ing. Kováčik Peter CSc.
Katedra: Katedra agrochémie a výživy rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Fyzikálna, chemická, fyzikálno-chemická, biologická a hygienickotoxikologická charakteristika prírodných a antropogénnych materiálov slúžiacich k zakladaniu
trávnych a beztrávnych športových plôch určených k profesionálnym a rekreačným účelom.
Možnosti zhodnotenia vedľajších produktov priemyselnej, potravinárskej a poľnohospodárskej
činnosti pri príprave špeciálnych substrátov uplatňujúcich sa ako povrchy športovísk. Použitie
prírodných a antropogénnych materiálov, substrátov pri zakladaní športovísk.
Cieľ predmetu: Na základe poznania parametrov komponentov uplatňujúcich sa pri zakladaní
rôznych druhov športových plôch, naučiť študentov optimalizovať výber daných materiálov, ich
spôsobov úpravy, vrstvenia a dlhodobého udržiavania vo vzťahu k funkcii športovísk
Vyučovacie metódy: prednášky, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M201 Mechanika zemín a zakladanie stavieb
Gestor: doc. Ing. Pogran Štefan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín, stav napätosti v zeminách, stabilita
svahov, metóda zakladania stavieb.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky ako klasifikovať jednotlivé druhy zemín na základe ich
mechanických vlastností s možnosťou využitia zemín v inžinierskom staviteľstve.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621M303 Mechanizácia parkových úprav
Gestor: doc. Ing. Ďuďák Jozef CSc.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Prehľad pracovných a technologických postupov pri zakladaní, údržbe a
rekonštrukcii parkovej zelene. Objasnenie princípov používaných mechanizmov, strojov a
zariadení. Oboznámenie sa so základnými typmi dostupných výrobkov a strojov. Dôraz sa kladie
na mechanizáciu zakladania a údržby trávnikov, na výsadbu drevín, malú poľnohospodársku
mechanizáciu a komunálnu techniku.
Cieľ predmetu: Študent zvládne základné princípy konštrukčného riešenia "malej" mechanizácie.
Pochopí zásady jej efektívnej prevádzky pri udržiavaní parkovej zelene.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, písomné práce, individuálna
práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M201 Mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Gestor: doc. Ing. Frančák Ján CSc.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet rozvíja základné znalosti o technike a mechanizácii poľnohospodárskej
výroby. Rieši získanie základných znalostí energetiky, mechanizácie rastlinnej výroby,
mechanizácie živočíšnej výroby a technicko-ekonomickej efektívnosti využitia techniky. Podporuje
ekonomické myslenie v poznaní vstupných nákladov do výroby cestou poľnohospodárskej
techniky. Zabezpečuje uplatnenie a využitie výpočtovej techniky pri riadení a nasadzovaní poľnohospodárskych strojov a zariadení.
Cieľ predmetu: Študent získa konkrétne poznatky o poľnohospodárskej technike, pracovných
technológiách a ich vplyvu na poľnohospodársky produkt. Je schopný sa vedieť rozhodovať pri
výbere, nákupu a využití konkrétnej poľnohospodárskej techniky v poľnohospodárskych a
potravinárskych podnikoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, terénne cvičenia, exkurzie,
individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M402 Mechanizácia rastlinnej výroby
Gestor: doc. Ing. Angelovič Marek PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Mechanizácia základnej a plošnej úpravy pôdy, hnojenia, sejby a sadenia,
ošetrovania rastlín a chemickej ochrany. Mechanizácia zberu krmovín, zrnovín a okopanín.
Mechanizácia pozberovej úpravy produktov a zberu špeciálnych plodín. Mechanizácia sušenia.
Mechanizácia zavlažovania. Princíp práce hlavných funkčných častí strojov, regulovanie činnosti
pracovných ústrojenstiev na optimálnu akosť práce. Zostavovanie poľnohospodárskych súprav a
technologických liniek. Bezpečnosť práce so strojmi.
Cieľ predmetu: Po absolvovaní predmetu študenti získajú základné vedomosti z oblasti
konštrukcie strojov, technológiách práce a nastavenia strojov z hľadiska ich optimálneho pôsobenia
v procese biologický materiál - stroj.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M306 Mechanizácia v záhradníctve
Gestor: doc. Ing. Findura Pavol PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Mechanizácia základnej a predsejbovej prípravy pôdy. Mechanizácia prípravy
substrátov a ich formovanie. Mechanizácia hnojenia, sejby, vysadzovania a presadzovania,
ošetrovania a ochrany rastlín. Mechanizácia zavlažovania. Kryté vegetačné plochy v záhradníctve
a ich technické vybavenie, automatická regulácia vegetačných faktorov. Mechanizácia zberu
zeleniny, ovocia a hrozna. Stroje na pozberovú úpravu ovocia a zeleniny, skladovanie a skladovacie
priestory - technické a technologické možnosti. Doprava zelenina a ovocia z poľa a základné
technické predpoklady pohybu v skladovacích priestoroch a linkách pozberovej úpravy.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky z konštrukcie, používania a technologické
predpoklady práce strojov so zameraním na mechanizované práce v záhradníckej výrobe.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M403 Mechanizácia zberu semenných porastov
Gestor: doc. Ing. Angelovič Marek PhD.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vlastnosti semenných porastov obilnín, strukovín, ďatelinovín, tráv, olejnín,
semenných okopanín, maloplošných kultúr z hľadiska zberu a pozberovéj úpravy. Spôsoby zberu
semenných kultúr. Stroje na zber hustosiatych obilnín, strukovín, kukurice, ďatelinovín, tráv,
olejnín, semenných okopanín a maloplošných kultúr na semeno. Zriaďovanie týchto strojov pre
konkrétne podmienky práce s dôrazom na kvalitu finálneho produktu. Minimalizácia strát pri zbere,
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efektívna exploatácia strojov a strojových liniek. Pozberová úprava zrnín a ostatných poľnospod.
plodín.
Cieľ predmetu: Po absolvovaní predmetu študenti získajú znalosti o problematike zberu
semenných porastov poľných plodín. Ide o technológiu zberu, konštrukciu zberových strojov a ich
zriaďovanie z pohľadu biologického materiálu a techniky.
Vyučovacie metódy: cvičenia, laboratórne práce, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 313E302 Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika
Gestor: PhDr. Porubčan Peter CSc.
Katedra: Katedra spoločenských vied
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Študent získa poznatky o zákonitostiach medzinárodných vzťahov a ich
hlavných aktéroch. Pochopí vzájomné pôsobenie medzinárodných ekonomických a politických
vzťahov. Porozumie významu procesu inštitucionalizácie medzinárodných vzťahov a úlohu
najdôležitejších medzinárodných organizácií. Bude schopný identifikovať postavenie SR v
medzinárodných vzťahoch a proces realizácie jej zahraničnej politiky.
Cieľ predmetu: Získanie schopnosti teoretickej analýzy systému medzinárodných vzťahov.
Poznanie funkcií jednotlivých aktérov medzinárodných vzťahov - štátov, medzinárodných
organizácií, nadnárodných spoločností. Oboznámenie sa so zásadami formovania a realizácie
zahraničnej politiky štátu.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622U301 Mikropropagácia záhradných rastlín
Gestor: prof.RNDr. Jureková Zuzana CSc.
Katedra: Katedra ekológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Biologické princípy mikropropagácie. Lokalizácia zón rastu. Totipotencie v
pletivových kultúrach. Indukcia diferenciácie a dediferenciácie. Morfogenéza a možnosti jej
indukcie. Priama a nepriama regenerácia. Rastové regulačné látky a ich pôsobenie na rastliny.
Ozdravenie rastlín pomocou meristémových kultúr a mikrorozmnožovanie vybraných druhov
úžitkových záhradníckych rastlín a húb. Aklimatizácia a adaptácia regenerantov. Vodný režim,
svetelný režim a minerálna výživa regenerantov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
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Predmet: 525M301 Mobilné energetické prostriedky
Gestor: Ing. Švec Jozef
Katedra: Katedra dopravy a manipulácie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vybrané druhy vozidiel, základné časti, definície a označovanie mobilných
energetických prostriedkov. Konštrukčné a funkčné riešenie jednotlivých častí vozidiel - motor,
prevodový mechanizmus, podvozok, riadenie, exploatačné vybavenie MEP.
Cieľ predmetu: Absolvent predmetu získava základné vedomosti z oblasti konštrukcie mobilných
energetických prostriedkov, ich využitia v poľnohospodárskej výrobe a vplyvu na životné
prostredie.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E404 Modelovanie regionálneho rozvoja
Gestor: doc. Ing. Bartová Ľubica CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet poskytuje znalosti vybraných metód analýzy a modelovania
regionálnej ekonomiky a jej rozvoja. Obsahovú náplň predmetu tvorí: základné princípy
regionálnej analýzy, popisné charakteristiky priestorových údajov, analýza populácie, regionálna a
priestorová ekonometrická analýza, analýza priestorového usporiadania, využitie viacrozmerných
štatistických metód, Modely lineárneho programovania, input-output analýza, analýza
spoločenského účtovníctva, gravitačné modely priestorovej interakcie, lokalizačná analýza. Výučba
predmetu je podporená využitím programového vybavenia.
Cieľ predmetu: Absolvovanie predmetu umožní študentom pochopiť teoretické a praktické
možnosti aplikácie modelovania regionálnej ekonomiky a jej rozvoja, rozhodovania o lokalizácii.
Po absolvovaní predmetu sú študenti schopní vypracovávať analýzy s aktívnym využitím
adekvátnych štatistických a matematických metód za podpory vhodného programového vybavenia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M005 Navrhovanie športových plôch a zariadení
Gestor: Ing. Balková Milada PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Územno-technické podklady a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie,
základné členenie športových a relaxačných zariadení, navrhovanie hracích plôch, priestorové
riešenie línií a uzlov technickej infraštruktúty, obslužné objekty, legislatíva.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o zásadách navrhovania športových plôch a zariadení.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 345U204 Ochrana duševného vlastníctva
Gestor: Ing. Lazíková Jarmila PhD.
Katedra: Katedra práva
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá duševným vlastníctvom, jeho formami a ochranou,
vysvetľuje pojmy akými sú: autorské práva, vynálezy, patenty, priemyselné vzory, ochranné
známky, obchodné meno, úžitkový vzor, označenie pôvodu výrobkov, ochrana proti nekalej súťaži.
Predmet sa zameriava aj na práva úzko súvisiace s predmetom duševného vlastníctva, ktoré sú
často predmetom obchodného tajomstva alebo aj nekalo súťažného konania a na práva týkajúce sa
obchodných informácií s ohľadom na medzinárodnú ochranu duševného vlastníctva a osobitne s
ohľadom na problematiku európskeho práva priemyselného vlastníctva.
Cieľ predmetu: získanie základnej orientácie v problematike ochrany duševného vlastníctva,
vysvetlenie základných pojmov a oboznámenie sa s relevantnou legislatívou na Slovensku aj v
zahraničí
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A316 Ochrana životného prostredia
Gestor: doc. Ing. Ondrišík Peter CSc.
Katedra: Katedra enviromentalistiky a zoológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: FR,SK
Obsah predmetu: Základné pojmy a termíny v oblasti ekológie, vplyv ekologických faktorov na
výskyt populácií, adaptačné kategórie, biodiverzita, trofické požiadavky. Pojem, význam a
rozdelenie životného prostredia, cieľ ochrany a tvorby. Charakteristika a klasifikácia prírodných
zdrojov. Vznik, pojem, význam a ekologické funkcie pôdy. Základné pojmy o hydrosfére, zdroje
znečisťovania, pásma hygienickej ochrany. Charakteristika, škodlivé účinky znečisteného ovzdušia.
Vymedzenie základných pojmov o krajine, funkcii krajiny. Vplyv poľnohospodárstva na životné
prostredie. Problematika odpadov, ochrany prírody a zelene.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o biosfére, zložkách
životného prostredia, najmä pôdy, vody a ovzduší, ochrane prírody a krajiny, produkcii a
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zneškodňovaní odpadov, environmentálnom práve a politike, ako aj význame monitoringu
životného prostredia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E142Z Odborný jazyk (AJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Výber a osvojovanie terminologických jednotiek a syntaktických štruktúr
relevantných pre praktické zvládnutie odbornej komunikácie z jednotlivých vedných odborov.
Osvojenie komunikatívnych funkcií používaných v odbornej komunikácii. Príprava a prednes
profesijne zameraného ústneho prejavu.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E142L Odborný jazyk (AJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Výber a osvojovanie terminologických jednotiek a syntaktických štruktúr
relevantných pre praktické zvládnutie odbornej komunikácie z jednotlivých vedných odborov.
Osvojenie komunikatívnych funkcií používaných v odbornej komunikácii. Príprava a prednes
profesijne zameraného ústneho prejavu.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E143Z Odborný jazyk (FJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: FR
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Obsah predmetu: Výber a osvojovanie terminologických jednotiek a syntaktických štruktúr
relevantných pre praktické zvládnutie odbornej komunikácie z jednotlivých vedných odborov.
Osvojenie komunikatívnych funkcií používaných v odbornej komunikácii. Príprava a prednes
profesijne zameraného ústneho prejavu.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E143L Odborný jazyk (FJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: FR
Obsah predmetu: Výber a osvojovanie terminologických jednotiek a syntaktických štruktúr
relevantných pre praktické zvládnutie odbornej komunikácie z jednotlivých vedných odborov.
Osvojenie komunikatívnych funkcií používaných v odbornej komunikácii. Príprava a prednes
profesijne zameraného ústneho prejavu.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E107Z Odborný jazyk (NJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Výber a osvojovanie terminologických jednotiek a syntaktických štruktúr
relevantných pre praktické zvládnutie odbornej komunikácie z jednotlivých vedných odborov.
Osvojenie komunikatívnych funkcií používaných v odbornej komunikácii. Príprava a prednes
profesijne zameraného ústneho prejavu.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 222E107L Odborný jazyk (NJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: DE
Obsah predmetu: Výber a osvojovanie terminologických jednotiek a syntaktických štruktúr
relevantných pre praktické zvládnutie odbornej komunikácie z jednotlivých vedných odborov.
Osvojenie komunikatívnych funkcií používaných v odbornej komunikácii. Príprava a prednes
profesijne zameraného ústneho prejavu.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E108L Odborný jazyk (RJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Výber a osvojovanie terminologických jednotiek a syntaktických štruktúr
relevantných pre praktické zvládnutie odbornej komunikácie z jednotlivých vedných odborov.
Osvojenie komunikatívnych funkcií používaných v odbornej komunikácii. Príprava a prednes
profesijne zameraného ústneho prejavu.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E108Z Odborný jazyk (RJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z ECTS kredity: 2,0
Jazyk: RJ
Obsah predmetu: Výber a osvojovanie terminologických jednotiek a syntaktických štruktúr
relevantných pre praktické zvládnutie odbornej komunikácie z jednotlivých vedných odborov.
Osvojenie komunikatívnych funkcií používaných v odbornej komunikácii. Príprava a prednes
profesijne zameraného ústneho prejavu.
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Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E109L Odborný jazyk (ŠJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: ES
Obsah predmetu: Výber a osvojovanie terminologických jednotiek a syntaktických štruktúr
relevantných pre praktické zvládnutie odbornej komunikácie z jednotlivých vedných odborov.
Osvojenie komunikatívnych funkcií používaných v odbornej komunikácii. Príprava a prednes
profesijne zameraného ústneho prejavu.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 222E109Z Odborný jazyk (ŠJ)
Gestor: PhDr. Horváthová Jarmila PhD.
Katedra: Katedra odborného jazykového vzdelávania
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: ES
Obsah predmetu: Výber a osvojovanie terminologických jednotiek a syntaktických štruktúr
relevantných pre praktické zvládnutie odbornej komunikácie z jednotlivých vedných odborov.
Osvojenie komunikatívnych funkcií používaných v odbornej komunikácii. Príprava a prednes
profesijne zameraného ústneho prejavu.
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom
komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.
Vyučovacie metódy: cvičenia, písomné práce, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 461E109 Odporúčaná matematika
Gestor: RNDr. Farkašova Mária PhD.
Katedra: Katedra matematiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Úprava algebraických výrazov. Mocniny a odmocniny. Elementárne funkcie.
Goniometrické funkcie. Rovnice. Nerovnice. Delenie polynómov. Základy analytickej geometrie
lineárnych útvarov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je zopakovanie a rozšírenie matematických poznatkov
študentov týkajúcich sa úpravy algebraických výrazov, elementárnych funkcií, riešenia rovníc a
nerovníc.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z121 Organizovanie športových súťaží
Gestor: Mgr. Paška Ľubomír PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Prierez vývoja súťaží vo vybraných športoch. Spôsoby riadenia a manažovania
vybraných športových disciplín. Modelová štruktúra jednotlivých súťaží a rozdielnosť v ich
organizovaní. Pohľad na súčasný stav súťaží na Slovensku v jednotlivých športoch a ich
komparácia so zahraničnými.
Cieľ predmetu: Hlavným poslaním predmetu je naučiť organizovať a riadiť športové súťaže a
športové podujatia. Zameriame sa na organizovanie a manažovanie športových súťaží v
jednotlivých športových disciplínach v závislosti od úrovne a spoločenského významu podujatia.
Zároveň chceme naučiť chápať samotný význam športu ako súčasť každodenného života. Chceme
priblížiť študentom pochopenie spoločenskej výnimočnosti tohto fenoménu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A455 Pestovateľské substráty záhradné
Gestor: doc. Ing. Kováčik Peter CSc.
Katedra: Katedra agrochémie a výživy rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Charakteristika organických, minerálnych a organo-minerálnych komponentov
slúžiacich na prípravu pevných a pónických substrátov uplatňujúcich sa pri zakladaní športových
plôch, zelených striech, pri pestovaní rýchlenej a poľnej zeleniny, skleníkových a záhonových
kvetín, vybraných druhov húb. Zásady prípravy antropogénnych substrátov z hľadiska fyzikálnych,
chemických, biologických a hygienických požiadaviek. Výživa a zavlažovanie substrátov.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov pestovateľov záhradných plodín, ale aj budúcich projektantov
parkov a záhrad, aby na základe poznania parametrov komponentov uplatňujúcich sa pri realizácií
parkov, záhrad, vykonali projektovú dokumentáciu tak, aby umožňovala realizovať genetický
potenciál rastlín v čo najväčšej miere.
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Vyučovacie metódy: prednášky, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 481E101 Počítačové spracovanie informácií
Gestor: doc. Ing. Hennyeyová Klára CSc.
Katedra: Katedra informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsah predmetu je zameraný na zvládnutie práce s textovým editorom,
tabuľkovým kalkulátorom a prezentačným programom (najnovšie verzie MS Office) a ich využitie
na riešenie praktických úloh.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie teoretických znalostí a praktických zručností z práce
v OS MS Windows a práce s aplikáciami balíka MS Office. Študent po absolvovaní bude schopný
aktívne pracovať s textom, tabuľkou, grafmi, zoznamom a vytvárať prezentácie. Získané znalosti
využije v ďalších predmetoch, pri vypracovávaní semestrálnych prác, individuálnych zadaní,
bakalárskej práce, prípadne diplomovej práce.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 345E201 Podnikový manažment
Gestor: doc. Ing. Šajbidorová Mária PhD.
Katedra: Katedra manažmentu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Podnik - znaky, funkcie, typológia, organizačno-právne formy podnikov,
združovanie podnikov. Podnikový manažment - podstata, predmet, funkcie, štruktúra, stupne a
zručnosti. Plánovanie a rozhodovanie v podnikovom manažmente. Vnútorná organizácia podniku.
Ovplyvňovanie zamestnancov v podniku - základné zásady motivácie, komunikácie a vedenia ľudí.
Kontrolná činnosť v podniku - zásady, typy kontrol.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov základné zásady a postupy zakladania jednotlivých organizačnoprávnych foriem podnikov, ovládať typológiu podnikov, predpoklady a výhody ich združovania, v
teoretickej i praktickej rovine zvládnuť predmet, funkcie, stupne a zručnosti podnikového
manažmentu, vytvárať racionálne vnútropodnikové štruktúry a pružne ich prispôsobovať
aktuálnym zmenám,
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621A326 Poľné a trávne ekosystémy
Gestor: doc. Ing. Novák Ján PhD.
Katedra: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Produkčné a ekologické funkcie ekosystémov a agroekosystémov. Abiotické a
biotické zložky ekosystému. Vnútrodruhové a medzidruhové konkurenčné a potravinové vzťahy.
Primárna produkcia, využívanie biomasy. Zaburinenosť, príčiny vzniku, samozatrávňovanie,
obnova trávnych ekosystémov. Biodiverzita a genofond, stabilita ekosystémov lúk a pasienkov.
Cieľ predmetu: Získanie teoreticko-praktických poznatkov z problematiky produkčných a
mimoprodukčných funkcií, abiotických zložiek producentov, biocenózy, biodiverzity, genofondu,
sukcesie, vitality, stability, využitia a ochrany poľných a trávnych ekosystémov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 462A302 Poľné pokusníctvo a biometrika
Gestor: Ing. Gažo Ján PhD.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Požiadavky na pokusnícku prácu. Etapy experimentálnej práce. Príprava a
metódy zakladania poľných pokusov. Vypracovanie plánu pokusu. Vedenie a ošetrovanie pokusov.
Špeciálne pokusy. Zber údajov. Využitie softvérového balíka MS Excel pri vyhodnocovaní
pokusov. Riešenie príkladov a na osobnom počítači.
Cieľ predmetu: Zvládnutie prípravy a plánovania poľných pokusov. Navrhovanie metodík a
plánov pokusov poľných experimentov. Praktické uplatňovanie jednoty metódy zakladania pokusu
a jeho vyhodnotenia. Vyhodnocovanie pokusov vhodnými štatistickými metódami v rámci
programu MS Excel.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M401 Poľnohospodárske stavby
Gestor: doc. Ing. Pogran Štefan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Obsah predmetu: Stavby pre
poľnohospodárskych produktov.

Jazyk: SK

živočíšnu a rastlinnú výrobu, stavby pre skladovanie
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Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o stavebno-dispozičnom riešení ustajňovacích a
skladovacích objektov a naučia sa zásadám tvorby vnútorného prostredia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M409 Potravinárska technika
Gestor: doc. Ing. Opáth Rudolf CSc.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Teoretický základ spracovateľských procesov, technika pre mechanické,
hydromechanické, tepelné a difúzne procesy v potravinárskom priemysle. Dopravné zariadenia a
technické vybavenie skladovacích objektov
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o technike na spracovanie poľnohospodárskej produkcie v
potravinárskom priemysle. Pochopí procesy prebiehajúce v týchto zariadeniach, konštrukciu
strojov a možnosti ich použitia.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A328 Pozberová fyziológia
Gestor: doc. Ing. Olšovská Katarína PhD.
Katedra: Katedra fyziológie rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Rast a dozrievanie semien a plodov, dormancia, príčiny a regulácia dormancie a
pozberového dozrievania. Vonkajšie a vnútorné faktory pozberovej úpravy a skladovania. Účinky
regulačných látok na kvalitu a biologické a technologické vlastnosti rastlinných produktov. Časový
priebeh zmien aktivity fyziologických procesov (vodného režimu, dýchania, enzymatických a
fytohormonálnych aktivít). Fyziologické zásady zefektívňujúce skladovanie a životnosť.
Cieľ predmetu: Osvojenie si základných poznatkov z oblasti pozberovej fyziológie rastlín.
Poznanie metabolických a fyziologických procesov, ktoré nastávajú po zbere jednotlivých
rastlinných produktov. Študent získa základné praktické vedomosti o zásadách správneho
skladovania rastlinných produktov.
Vyučovacie metódy: cvičenia, semináre, laboratórne práce, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
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Predmet: 621M348 Pozberové technológie a kvalita produktov
Gestor: doc. Ing. Frančák Ján CSc.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsahom predmetu je navrhnúť techniku a technológiu na zber a pozberové
ošetrenie produktov rastlinnej výroby z hľadiska kvality a ich ekonomického zhodnotenia.
Zhodnotenie vplyvu poľnohospodárskej techniky na znižovanie poškodenia a strát
poľnohospodárskych produktov. Oboznámenie sa so strojmi a zariadeniami: na spracovanie a
uskladnenie zrnín, okopanín, olejnín, technických plodín, ovocia a zeleniny. Posúdenie
pozberových liniek a skladovacích priestorov na skladovanie poľnohospodárskych produktov.
Určenie ekonomickej efektívností využitia poľnohospodárskej techniky.
Cieľ predmetu: Stanoviť základné úlohy kvality produktov v rastlinnej výrobe vo vzťahu k
poľnohospodárskej technike. Študenti zvládnu problematiku vplyvu techniky na zvyšovanie, resp.
znižovanie kvalitatívnych vlastnosti základných rastlinných produktov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U407 Pracovné právo
Gestor: JUDr. Bezáková Lýdia CSc.
Katedra: Katedra práva
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá právnou úpravou podmienok vykonávania závislej práce
fyzických osôb pre zamestnávateľov. Vysvetľuje právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch a
subsidiárnu pôsobnosť Občianskeho zákonníka v pracovnoprávnych vzťahoch. Vysvetľuje vznik,
zmenu a skončenie pracovného pomeru, pracovnú disciplínu, dobu odpočinku, prekážky v práci,
pracovné podmienky žien a mladistvých, náhradu škody ako aj lehoty a doby na uplatňovanie práv
a nárokov z pracovnoprávnych vzťahov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými právnymi poznatkami z
tohoto právneho odvetvia, ako aj s problémami spojenými s ich uplatňovaním v aplikačnej praxi.
Po absolvovaní predmetu študent bude schopný riešiť otázky súvisiace s pracovnoprávnymi
vzťahmi.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 380U104 Právne formy podnikania
Gestor: doc. JUDr. Marišová Eleonóra PhD.
Katedra: Katedra práva
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Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet je zameraný na úpravu postavenia podnikateľov tak fyzických ako i
právnických osôb a na úpravu ich obchodných záväzkových vzťahov. Predmet sa ďalej zaoberá
úpravou živnostenského podnikania, úpravou ukončenia podnikania konkurzom a základnou
úpravou priemyselných práv a hospodárskej súťaže.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť teoretické poznatky z obchodného práva, ktoré je
základom študijného predmetu Právne formy podnikania a skúsenosti k niektorým otázkam ich
praktickej aplikácie. Po absolvovaní predmetu študent bude schopný orientovať sa v oblasti
obchodných záväzkových vzťahov a riešiť základné problémy súvisiace s podnikaním.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A410 Priemyselná a environmentálna toxikológia
Gestor: prof. Ing. Hudec Jozef CSc.
Katedra: Katedra agrochémie a výživy rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Bezpečná práca s chemickými látkami a prípravkami. Klasifikácia a kódové
označenie toxikologických vlastností a nebezpečnosti chemických látok a prípravkov v SR a EÚ.
Povinnosti manipulujúcich s chemickými a rádioaktívnymi látkami. Priemyslová toxikológia
anorganických a organických zlúčenín, so zvláštnym zreteľom na prípravky ochrany rastlín,
kontaminujúcich životné prostredie. Zákon o chemických látkach a legislatíva v oblasti
chemokontaminácie. Toxíny živočíšneho a rastlinného pôvodu. Nápravné opatrenia v prírodnom
prostredí. Biosféra v závislosti od zmenených podmienok v ekosystéme. Prvá pomoc a terapia
otráv. Experimentálne hodnotenie toxicity.
Cieľ predmetu: Hodnotenie toxikologických vlastností najdôležitejších surovín a produktov
chemického priemyslu a toxínov iného pôvodu, opatrení eliminujúcich alebo redukujúcich
negatívne dopady na jednotlivé zložky biosféry. Riešenie krízových situácii pri práci a manipulácii
s chemikáliami a agrochemikáliami. Správna prax pri práci s chemickými prípravkami na ochranu
rastlín a aplikácia legislatívnych procesov počas riešenia nápravných opatrení.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, exkurzie, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 482U203 Priestorové informačné technológie
Gestor: prof. Ing. Húska Dušan PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Predmet študentov oboznámi so základmi GIS v prostredí Arc View, študenti sa
naučia spracovávať geografická dáta, manipulovať s nimi, analyzovať ich a transformovať do
výsledných mapových kompozícií.
Cieľ predmetu: Predmet študentov oboznámi so základmi GIS v prostredí Arc View, študenti sa
naučia spracovávať geografická dáta, manipulovať s nimi, analyzovať ich a transformovať do
výsledných mapových kompozícií.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 582A201 Prír.kameň a jeho využ.v stav. prax.a tvor.dizajnu
Gestor: doc. Ing. Chlpík Juraj PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Použitie prírodného kameňa v minulosti a z hľadiska súčasnej architektúry.
Základné trendy spracovania hornín. Stavebný kameň a jeho fyzikálne vlastnosti. Dekoračné
kamene a netradičné materiály používané pri úprave stavebných objektov. Využitie prírodného
kameňa pri úprave terénu a dizajnérskej tvorbe. Skalky - súčasť záhradnej architektúry. Zeminy a
horniny na výrobu iných stavebných látok, základné technologické princípy ich výroby.
Cieľ predmetu: Študenti nadobudnú schopnosti využívať vlastnosti hornín pri stavebných
úpravách terénu v tvorbe záhradnej architektúry a pri úprave parkov.
Vyučovacie metódy: cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 311E403 Psychológia práce a riadiacej činnosti Ing
Gestor: Mgr. Kučírková Drahomíra CSc.
Katedra: Katedra pedagogiky a psychológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet a význam psychológie práce. Psychológia pracovného výkonu.
Fyzikálne faktory pracovného prostredia. Pracovná motivácia. Sociálna psychológia práce. Výber,
rozmiestňovanie, príprava a hodnotenie pracovníkov. Psychologické aspekty riadiacej činnosti.
Psychológia práce manažéra. Psychohygiena v práci manažéra.
Cieľ predmetu: Získanie základných poznatkov zo psychológie pracovného výkonu, pracovnej
motivácie, problematiky fyzikálnych podmienok pracovného prostredia ako aj zo psychológie
riadiacej činnosti a práce manažéra.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 622A301 Regulačné systémy v záhradníctve
Gestor: Ing. Smatana Jozef PhD.
Katedra: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SB,SK
Obsah predmetu: Princípy hospodárenia na pôde a spôsoby ich regulácie. Intenzifikačné faktory v
záhraníctve. Základné princípy osevných postupov. Základné prístupy v obrábaní pôdy. Základné
vlastnosti pôd a ich obrábateľnosť. Regulácia stavu a vývoja porastov sejbou a sadením. Regulácia
stavu pôdy a jej režimov v priebehu vegetácie záhradníckych plodín a kultúr. Problematika burín a
zaburinenosti. Spoznávanie semien burín. Praktické metódy určovanie aktuálnej zaburinenosti.
Nechemické metódy regulácie zaburinenosti v záhradníctve. Regulácia zaburinenosti chemickými
látkami. Riešenie modelových príkladov regulácie zaburinenosti v zeleninárstve, ovocinárstve a
vinohradníctve.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov základné spôsoby regulácie pôdneho prostredia obrábaním pôdy
a osevnými postupmi. Základné informácie o burinách, ich regulácii nechemickými a chemickými
spôsobmi.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca, práce s
podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, ústna, praktická, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M315 Riadenie a obsluha obilných kombajnov 1
Gestor: doc. Dr. Ing. Maga Juraj
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsah predmetu je zameraný hlavne na teoretické základy konštrukcie a
využívania obilného kombajna. Zahŕňa rozbor podmienok pre kombajnový zber, technológiu práce,
princíp funkcie a konštrukcie jednotlivých mechanizmov a ústrojenstiev, spôsob a význam
nastavovania optimálneho režimu práce hlavne pracovných mechanizmov s dôrazom na výkonnosť
stroja a kvalitu zberu. Študenti získajú všeobecné poznatky z ovládacích prvkov stroja,
kontrolných, informačných a riadiacich systémov na OK, úprave kombajnu na zber rôznych plodín
ako aj najnovších trendoch v modernizácii konštrukcie hlavných pracovných uzlov.
Cieľ predmetu: Študent získa nové poznatky z konštrukcie a technológie práce obilných
kombajnov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, písomné práce, individuálna
práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 312E202 Rurálna sociológia
Gestor: Mgr.Ing. Moravčíková Danka PhD.
Katedra: Katedra spoločenských vied
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Vznik, predmet a vývoj daného vedného odboru s akcentáciou inštitúcií,
osobností a smerov v jeho vývoji na území bývalého Československa. Predmet vysvetľuje
sociologické prístupy k charakteristike pojmov vidiek-vidiecky, mesto-mestský. Zameriava sa na
indikátory a funkcie vidieka v modernej spoločnosti, problémy vidieckej obce ako sociálneho a
samosprávneho systému, ako aj na stratégie rozvoja vidieka. Charakterizované sú dôsledky a
prejavy modernizácie, globalizácie a transformácie vo vidieckom priestore. Poľnohospodárstvo je
charakterizované ako sociálna aktivita s viacrozmernými funkciami, analyzovaný je vývoj agrárnej
štruktúry a sociálne súvislosti transformácie poľnohospodárstva SR.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov vnímať vidiek ako sociologicky zaujímavý priestor z pohľadu
ľudských sociálnych životov, sociálnych skupín a komunít, ktorý hrá významnú úlohu v modernej
spoločnosti a podať obraz o poľnohospodárstve ako sociálnom jave v širších spoločenských
súvislostiach. Predmet sa zameriava aj na problematiku sociálnej zmeny vo vzťahu k vývoju,
ktorým vidiek a poľnohospodárstvo prešli.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, písomné práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 521U301 Spevňovanie poškodených stavebných konštrukcií
Gestor: prof. Ing. Húska Dušan PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Príčiny vzniku porúch stavebných konštrukcií. Nepriaznivé účinky na únosnosť
a stabilitu stavebných konštrukcií. Poškodenie nosných konštrukcií - základov, vodorovných a
zvislých konštrukcií stužujúcich konštrukcií. Diagnostikácia a klasifikácia porúch nosných
konštrukcií. Stupeň porušenia nosnej konštrukcie. Metódy spevňovania nosných konštrukcií.
Cieľ predmetu: Hlavným cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s možnosťami vzniku
porúch nenáročných stavebných objektov v dôsledku negatívneho pôsobenia prírodných javov a
získať základné poznatky pre diagnostikáciu a určenie stupňa poškodenia stavieb.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E302 Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu
Gestor: Ing. Serenčéš Roman PhD.
Katedra: Katedra ekonomiky
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Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Spotrebiteľská politika a teórie, chovanie spotrebiteľa, spotrebných trhov,
chovanie organizácií, rozhodovanie o nákupe. spotrebiteľ - dopyt, súvislosti agrárnej, obchodnej a
spotrebiteľskej politiky, ochrana spotrebiteľa a jeho výchova, vzdelávanie, spotrebiteľské
poradenstvo a informácie, spotrebiteľ v EÚ, spotrebiteľ a environmentálne prostredie.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o správaní spotrebiteľa o postavení spotrebiteľa v
ekonomike, o dopadoch jeho rozhodnutí na výrobnú sféru. Ďalšie poznatky sú orientované na
získavanie spotrebiteľských informácií a systém spotrebiteľského vzdelávania.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P425 Spracovanie záhradníckych produktov
Gestor: Ing. Mendelová Andrea PhD.
Katedra: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Úvod do pozberových technológií. Látkové zloženie ovocia a zeleniny.
Biochemické princípy úschovy skladovaných plodín. Optimalizácia skladovacích podmienok.
Obyčajné sklady a chladiarne s regulovanou atmosférou. Konzervovanie ovocia a zeleniny.
Abiotické a anabiotické konzervačné metódy. Balenie a kontrola kvality finálnych výrobkov.
Hygiena a sanitácia v konzervárenskom priemysle.
Cieľ predmetu: Študenti získajú poznatky o látkovom zložení ovocia a zeleniny, naučia sa
aplikovať prípravné aj skladovacie operácie v klasických i moderných chladiarenských skladoch.
Získajú vedomosti o statickej a dynamickej kvalite skladovaných záhradníckych plodín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M302 Stavby pre potravinársky priemysel
Gestor: doc. Ing. Pogran Štefan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Územno-technické podmienky výstavby, spôsoby zástavby, základné
dispozičné časti, všeobecné zásady pri navrhovaní nových kapacít a pri rekonštrukcii objektov,
stavebné časti (podlahy, obalový plášť...), tvorba vnútorného prostredia - tepelná ochrana stavieb,
akustika, osvetlenie, stavebno-dispozičné riešenie vybraných stavieb pre potravinársky priemysel.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov stavebno-technické riešenia stavieb pre potravinársky priemysel.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M202 Stavebná mechanika a stavebné materiály
Gestor: Ing. Páleš Dušan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Pôsobenie síl v stavebnej konštrukcii, mechanika síl v rovine, ťažisko
geometrických útvarov, staticky určité nosníky, priehradové konštrukcie. Výroba a vlastnosti
stavebných materiálov. Teória dimenzovania konštrukčných prvkov zo železobetónu, betónu,
ocele, dreva, murovaných prvkov. Dimenzovanie stĺpových prvkov, dosiek, trámov, zložených
prierezov.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o základných materiáloch, ich fyzikálno-mechanickými
vlastnostiach a technológii stavebnej výroby. Pochopí a naučí sa základy silového pôsobenia na
konštrukčné prvky.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M006 Stavebné materiály športových plôch a zariadení
Gestor: Ing. Balková Milada PhD.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Základné rozdelenie stavebných materiálov, mechanicko-fyzikálne vlastnosti
stavebných materiálov, rozdelenie materiálov podľa použitia, materiály a hmoty používané na
podklady a kryty športových plôch.
Cieľ predmetu: Študent sa naučí rozdelenie stavebných materiálov, poznať ich mechanickofyzikálne vlastnosti so zameraním na ich využitie pri navrhovaní športových plôch a zariadení.
Rozdelenie a špecifikácia materiálov na podkladné a nášľapné vrstvy.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A429 Šľachtenie záhradných plodín
Gestor: doc. Ing. Brindza Ján CSc.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Šľachtenie - riadená mikroevolúcia. Šľachtiteľské smery a trendy vybraných
druhov zelenín, ovocných plodín a kvetín. Šľachtiteľské metódy (výber, kríženie, heterózne,
mutačné a polyploidné šľachtenie). Tvorba odrôd pre rôzne technológie pestovania. Šľachtenie na
dôležité hospodárske znaky a vlastnosti. Úlohy a metódy udržovacieho šľachtenia. Teoretické
základy semenárstva a množenia.
Cieľ predmetu: Acquisition of basic knowledge on varieties and hybrids breeding process using
the classic and modern methods, genetic phenomena and principles.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A110 Špeciálne trávnikárstvo
Gestor: Ing. Vozár Ľuboš PhD.
Katedra: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Disciplína naväzuje na všeobecné poznatky o morfologickej stavbe , biológii a
ekológii tráv. Tieto rozvíja o poznanie vlastností trávnikových druhov a odrôd tráv a ďalších rastlín
využiteľných v trávnikoch. Zaoberá sa problematikou vplyvu stanovištných podmienok a ďalších
faktorov ovplyvňujúcich aktuálny stav trávnikov. Rozoberajú sa otázky zostavovania trávnikových
miešaniek, zakladania, ošetrovania a regenerácie trávnikov. Ťažisko disciplíny spočíva v
komplexnom štúdiu problematiky okrasných, parkových, športových, rekreačných,
pôdoochranných a ostatných trávnikov od projektovania, cez vlastnosti vegetačných substrátov,
druhovú a odrodovú skladbu, spôsoby zakladania, úroveň a frekvencia caespestechnických
opatrení, po rozbor a hodnotenie kvality trávnikov. pozornosť sa venuje problematike kvetnatých
lúk ako dôležitého krajinotvorného prvku, predpestovaným trávnikom a strešným trávnikom.
Cieľ predmetu: Osvojenie si poznatkov v oblasti manažmentu trávnikov na základe poznania
morfológie, fyziológie a ekológie trávnikových druhov a odrôd tráv a funkcie trávnikov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z003 Šport a právo
Gestor: PaedDr.PhDr. Janko Ivan PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Šport a jeho vzťah k právnemu vedomiu. Športové pravidlá. Právna
zodpovednosť pri telesnej výchove a športe. Úrazy a poškodenia zdravia pri športe a úrazová
zábrana. Model deliktného správania sa v športe. Koncepcia právnej zodpovednosti. Trestná
zodpovednosť pri telesnej výchove a športe. Občianskoprávna zodpovednosť pri telesnej výchove a
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športe. Škoda, príčinná súvislosť a miera zavinenia. Nutná obrana a prípustné /dovolené/ riziko v
športe a športovca v súkromnom živote.
Cieľ predmetu: Jedným z hlavných poslaní telesnej výchovy a športu je výchova k potrebe
dodržiavania pravidiel súťaží, hier ergo k právnemu vedomiu v športe. Je potrebné skúmať a
poznávať vzájomné vzťahy medzi telesnou výchovou a športom na jednej strane a právom /najmä
právnou zodpovednosťou/ na strane druhej. Teoretické a aplikovateľné porovnávania medzi
právnym a športovým pravidlom, medzi právnym a športovým deliktom, medzi právnou
zodpovednosťou.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z004 Športová špecializácia I.
Gestor: Mgr. Studenič Ján
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Športová špecializácia je zameraná na získanie praktických skúseností
(schopností, zručností) vo zvolenom športe, na nácvik a zdokonaľovanie techniky a taktiky,
herných činností, základných poznatkov z tréningového procesu atď. Dôležité je aj osvojiť si
najnovšie poznatky z príslušného športu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu športová špecializácia je dosiahnuť u študentov potrebnú
športovú úroveň schopností a zručností vo zvolenom športe. Taktiež nadobudnúť znalosti z
pohľadu technicko-taktickej vyspelosti, ktorá Vám umožní absolvovať príslušný kvalifikačný
stupeň trénerského alebo rozhodcovského vzdelania vo zvolenom športe.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A361 Športové trávniky
Gestor: doc. Ing. Novák Ján PhD.
Katedra: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Športové trávniky, ich história a význam. Funkcie športových trávnikov v
životnom prostredí človeka. Rozdelenie športových trávnikov. Charakteristika vhodných druhov
tráv v bezkvetom, kvitnúcom a semennom stave určených pre športové trávniky. Hlavné znaky
jednotlivých druhov tráv (jazýček, ušká, rhizómy, stolony, tvar a farba listov, veľkosť a tvar
semien). Biologické vlastnosti tráv (odnožovanie, podzemné a nadzemné výbežky, rýchlosť vývinu
po sejbe, skorosť, trvácnosť, výška, relatívna hustota). Ekologické vlastnosti tráv (nároky na svetlo,
teplotu a vlhkosť, pôdu a pôdnu reakciu, živiny, schopnosť ušľapávania a mechanická záťaž,
znášanlivosť voči kosbám). Druhy a odrody určené do trávnikových miešaniek.
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Cieľ predmetu: Osvojenie základných znakov tráv, ich biologických a ekologických vlastností,
technologických znalostí zo zakladania, ošetrovania, regulácie neželaných burín, machu, chorôb a
škodcov, renovácie a hodnotenia kvality športových trávnikov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 462E001 Štatistické metódy
Gestor: doc. Ing. Obtulovič Peter CSc.
Katedra: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Semester: L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsahovú náplň predmetu tvorí deskriptívna štatistika, metódy štatistickej
indukcie, regresná a korelačná analýza, analýza časových radov a indexná analýza. Výučba
predmetu je podporená využívaním software Excel.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť základné teoretické a praktické znalosti z oblasti
štatistických metód a postupov a vytvárať zručnosti pri ich aplikácii v oblasti technických vied.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 582M116 Technické kreslenie
Gestor: doc. Ing. Pogran Štefan CSc.
Katedra: Katedra stavieb
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Stavebné výkresy a ich úprava, druhy a formáty výkresov, písmo, základné
metódy zobrazovania stavebných objektov, kótovanie, označovanie stavebných materiálov,
zakresľovanie základov, výkopov, pôdorysov, zvislých a vodorovných konštrukcií a zariaďovacích
predmetov, zakresľovanie rezov a pohľadov, schodíšť, vypracovanie mapových podkladov pre
situačné výkresy a zastavovacie štúdie, vypracovanie architektonických výkresov.
Cieľ predmetu: Študent sa naučí zásady čítania a kreslenia stavebných výkresov.
Vyučovacie metódy: cvičenia, individuálna práca, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 621M202 Technika v agrokomplexe
Gestor: doc. Ing. Frančák Ján CSc.
Katedra: Katedra strojov a výrobných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 3,0
Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Obsahom predmetu sú základné znalosti o mechanizácii poľnohospodárskej
výroby, energetike, mechanizácii rastlinnej výroby, mechanizácii živočíšnej výroby a prevádzkovej
spoľahlivosti strojov. Učí zvládnuť stroje v agrokomplexe, ich techniku a technológiu v
poľnohospodárskej praxi. Riešiť technicko-ekonomickú efektívnosť využitia poľnohospodárskej
techniky, jej nákup a obnovu. Podporuje ekonomické myslenie v poznaní vstupných nákladov do
výroby cestou poľnohospodárskej techniky.
Cieľ predmetu: Študent získa základné znalosti o technike v agrokomplexe. Na základe toho bude
vedieť riešiť rozhodujúce otázky jej využitia vo všetkých formách poľnohospodárskych a
potravinárskych podnikoch. Zvládne výmenu a nákup poľnohospodárskej techniky z hľadiska
nákladových položiek a jej ekonomickej efektívnosti.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne práce, terénne cvičenia, exkurzie,
individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P416 Technológia spracovania živočíšnych produktov
Gestor: doc. Ing. Lagin Ladislav CSc.
Katedra: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Veterinárno-hygienické požiadavky na jatočné prevádzky, výrobne mäsových
výrobkov a podniky na spracovanie mlieka. Jatočné opracovanie zvierat a hydiny. Delenie a
triedenie mäsa jatočných zvierat pre výsek a výrobu. Základná charakteristika technologických
postupov výroby mäsových a mliečnych výrobkov. Priemyselné spracovanie vajec.
Cieľ predmetu: Získanie poznatkov o legislatívnych požiadavkách na jatočné prevádzky a na
prevádzkarne pre spracovanie živočíšnych produktov. Poznatky o technologických procesoch pri
výrobe jednotlivých skupín mäsových a mliekárenských výrobkov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z115 Telesná výchova
Gestor: PaedDr.PhDr. Janko Ivan PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Pre zvládnutie požiadaviek vyučovania na KTVŠ nie sú potrebné špeciálne
teoretické vedomosti ani z vybraného športu, ani z pohybových aktivít. Doporučujeme však doplniť
si svoje vedomosti z pravidiel vybraného športu, poprípade /podľa odporúčania cvičiaceho
pedagóga z histórie a základov teórie vybraných športových aktivít.
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Cieľ predmetu: Cieľom TV na KTVŠ SPU Nitra ja cieľavedomou výchovno-vzdelávacou
činnosťou a vybranými pohybovými aktivitami pôsobiť na telesný a pohybový vývoj študentov.
Upevňovanie a zlepšovanie zdravotného stavu, zvyšovanie pohybovej zdatnosti a výkonnosti
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z117 Teoretické a praktické základy golfu
Gestor: PaedDr.PhDr. Janko Ivan PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Úvod do teórie golfu, história športovej hry, základné vybavenie športovej
plochy, základné materiálne vybavenie pre organizovanie tréningového procesu a hry. Pravidlá
golfu. Teória základných úderov v závislosti od prostredia. Organizovanie a manažovanie
golfových súťaží tak pre začínajúcich - nelicenčných, ako aj registrovaných poloprofesionálnych a
profesionálnych hráčov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov orientovať sa v terminológii, pravidlách a
etike golfovej hry. Podať informácie o organizovaní golfových súťaží.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 313E303 Teória politiky
Gestor: PhDr. Porubčan Peter CSc.
Katedra: Katedra spoločenských vied
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet oboznamuje študentov s pluralitou metodologických prístupov k
politickej sfére spoločenského života v historickom vývoji. Je zameraný na objasňovanie
zákonitostí, vzťahov a potrieb formovania a presadzovania politických záujmov najrôznejších
sociálnych skupín. Významnú súčasť tvorí informácia o podstate a fungovaní politického systému a
uplatňovaní demokratických princípov v riadení národných i medzinárodných politických
procesov.
Cieľ predmetu: Naučiť významu základných pojmov teórie politiky a sprostredkovať poznatky
súčasnej politickej vedy o fungovaní politických systémov tak, aby študentom umožnili aplikovať
systémovú analýzu na politický život spoločnosti a formovali aktívny občiansky postoj.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
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Predmet: 344E001 Teória verejných financií
Gestor: Ing. Rábek Tomáš PhD.
Katedra: Katedra financií
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá funkciami verejných financií (alokačnou a redistribučnou),
teóriou verejnej voľby, rozpočtovaním (politika, sústava, proces, metódy, manažment),
efektívnosťou verejných výdavkov, hodnotením verejných programov a projektov, regulačnou
funkciou verejných financií a verejným dlhom a jeho manažmentom.
Cieľ predmetu: je poskytnúť prehľad o základných kategóriách a funkciách verejných financií. Po
absolvovaní predmetu študent pochopí teoretickú podstatu verejných financií, ich rozpočtovanie a
manažment.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 541P102 Tovaroznalectvo
Gestor: prof. Ing. Čuboň Juraj CSc.
Katedra: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Tovaroznalectvo ako súhrn poznatkov o konkrétnych vlastnostiach poľnohosp.
potravin. tovarov, ktoré sa hodnotia pri nákupe, spracovaní a predaji. Sledovanie úžitkovej hodnoty
tovarov, základné kritériá tovaroznaleckého hodnotenia, definícia kvality a jej aspektov z hľadiska
Zákona o potravinách, potravinárskeho kódexu a medzinárodných štandardov. Zásady efektívneho
zhodnocovania surovín a výroba zdravotne neškodných potravín.
Cieľ predmetu: Študent získa teoretické a praktické poznatky o tovaroch s dôrazom na
poľnohospodársko-potravinárske tovary. Študent je schopný prakticky hodnotiť kvalitatívne
parametre tovarov v zmysle platnej legislatívy (Potravinový kódex SR, Nariadenia vlády SR a
Nariadenia rady EÚ).
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A232 Trávne porasty
Gestor: doc. Ing. Novák Ján PhD.
Katedra: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Biotické a abiotické zložky trávnych porastov. Biologické vlastnosti hlavných
druhov tvoriacich trávne spoločenstvá. Produkčný a ekologický význam trvalých trávnych
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porastov. Využívanie, obhospodarovanie a revitalizácia lúk a pasienkov v priebehu vegetácie a
udržiavanie kultúrnej krajiny. Konzervovanie fytomasy z trávnych porastov. Trávniky ako súčasť
životného prostredia, ich zakladanie a ošetrovanie.
Cieľ predmetu: Osvojenie si biologických, ekologických a technologických poznatkov z
využívania lúk, pasienkov a trávnikov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 851U305 Trvalo udržateľné technológie v záhradníctve
Gestor: Ing. Tóthová Monika PhD.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Charakteristika TU záhradníctva. Legislatívne pravidlá prijaté pre rozvoj TUZ v
SR. Súčasný stav pri uplatňovaní trvalo udržateľných technológii pri výrobe záhradníckych
produktov na Slovensku a v niektorých štátoch EÚ. Význam TUZ pre výživu a zdravie ľudí.
Vhodné stanovištia pre TUZ. Spôsob prechodu z konvenčného na TUZ. Kontrolný systém TUZ,
označovanie bioproduktov u nás a v zahraničí. Regulačné technológie v TUZ. Trvalo udržateľné
pestovateľské technológie u jednotlivých skupín záhradníckych plodín. Biozáhradky.
Permakultúrne systémy. Udržateľné technológie pestovania jedlých húb. Kvalita produktov v TUZ.
Ekonomika výroby bioproduktov v trvalo udržateľnom záhradníctve.
Cieľ predmetu: Spoznať a využiť prijateľné metódy pre udržiavanie škodlivých činiteľov pod
hladinou škodlivosti, s využitím prírodných obmedzujúcich faktorov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z108 TV - aerobik
Gestor: PaedDr. Febenová Dana
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: EN,RJ
Obsah predmetu: Aplikovanie prostriedkov rytmickej a kondičnej gymnastiky, na zvládnutie
základných prvkov aerobiku, ich následné spájanie do jednoduchých a neskôr zložitejších zostáv.
Naučiť základy tvorenia cvičebných programov a tým prispieť k celoživotnej potrebe pravidelnej
pohybovej aktivity pre trvalo udržateľného rozvoja zdravia.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systému a pohybového aparátu.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 813Z123 Tv - body work
Gestor: PaedDr. Orlíková Monika PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: EN,RJ
Obsah predmetu: Aplikovanie prostriedkov kondičnej gymnastiky, kalanetiky, pilates a
posilňovania bez alebo s rôznymi druhmi náčinia ako jednoručné činky, fitlopty a expandery.
Naučiť základy tvorenia cvičebných programov a tým prispieť k celoživotnej potrebe pravidelnej
pohybovej aktivity pre trvalo udržateľného rozvoja zdravia.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systému a pohybového aparátu.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z119 TV - Floorbal
Gestor: PaedDr. Berčík Jozef PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činností jednotlivca( vedenie
lopty, prihrávky, streľba), herných kombinácií útoku a obrany a ich uplatňovanie v hre . Rozvoj
pohybových schopností a zručností a obratností.
Hodina má charakter tréningového procesu.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systúmu a pohybového aparátu.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z102 TV - futbal
Gestor: Mgr. Hrnčár Roman
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činností jednotlivca (nahrávka,
vedenie lopty, narážačky, hlavičkovanie), herných kombinácií obrany a útoku a hry. Rozvoj
pohybových schopností, obratnosti a pohybových zručností. Základné pravidlá malého a veľkého
futbalu. Možnosť hrať v akademickom výbere univerzity.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systému a pohybového aparátu.
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Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z122 TV - Golf
Gestor: PaedDr.PhDr. Janko Ivan PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: HU,SK
Obsah predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca podanie, jednotlivé
odpaly, druhy úderov, pravidiel hry, a ich dodržiavanie v samotnej hre diferencovane v skupinách
začiatočníkov a pokročilých. Výučba TV golfu sa realizuje na kurtoch KTVŠ pri internáte
Mladosť.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systému a pohybového aparátu.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z103 TV - joga
Gestor: PaedDr. Febenová Dana
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: EN,RJ
Obsah predmetu: Špeciálne súbory cvičení zamerané na zvýšenie pohyblivosti a osvojovania si
správneho dýchania. Obsahom cvičení sú komplexy činností asan, pránájám, psychohygieny a
relaxácie. Cvičenia prispievajú k zlepšeniu fyzickej a psychickej kondícii, učia uvolnenému
dýchaniu, podporujú činnosť vnútorných orgánov, napomáhajú kompenzovať účinky nervozity a
stresu.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systému a pohybového aparátu.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z104 TV - korčuľovanie, hokej
Gestor: PaedDr. Berčík Jozef PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie základov korčuľovania - jazda vpred, vzad, v oblúku,
zastavenie a ich vykonávanie vo väčšej rýchlosti. Časť plochy sa po úvodných hodinách využíva
na nácvik a zdokonaľovanie základných činností jednotlivca v ľadovom hokeji - práca s pukom,
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prihrávka, spracovanie, streľba, jednoduché kombinácie, ktorých výsledkom má byť hra podľa
upravených pravidiel.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systému a pohybového aparátu.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z111 TV - oslobodení
Gestor: PaedDr. Orlíková Monika PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Určené pre študentov oslobodených od TV zo zdravotných dôvodov. / Len pre
povinnú TV /.
Cieľ predmetu: Predmet pre študentov so zdravotnými komplikáciami, ktoré im nedovoľujú
vykonávať inú výberovú pohybovú činnosť.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z106 TV - plávanie
Gestor: PaedDr.PhDr. Janko Ivan PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: HU,SK
Obsah predmetu: Osvojenie si základov techniky plaveckých spôsobov - kraul, prsia, znak,
motýli, štartového skoku, obrátky.. Rozvoj vytrvalosti a aeróbnej kapacity organizmu študentov.
Osvojenie si základov hygienických návykov a bezpečnosti pri plávaní, pričom využívame prvky
dopomoci unavenému plavcovi.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systému a pohybového aparátu.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z114 TV - plážový volejbal
Gestor: Mgr. Paška Ľubomír PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: EN
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Obsah predmetu: Nácvik a zdokonalenie herných činností jednotlivca / podanie, odbitie zhora a
zdola, smeč, blokovanie/, zvládnutie pravidiel a ich dodržiavanie počas hry. Možnosť, po výbere,
reprezentovať univerzitu na akademických majstrovstvách.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systému a pohybového aparátu.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z107 TV - posilňovanie
Gestor: Ing.PaedDr. Jedlička Jaroslav PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: EN,SK
Obsah predmetu: Pohybová aktivita zameraná na formovanie postavy posilňovacími cvičeniami s
dôrazom na zlepšenie kondície kostrového svalstva, silovej vytrvalosti, rýchlej, výbušnej a
maximálnej sily. Prostriedkami sú prevažne cvičenia s činkami a posilňovacími strojmi a strečing.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systému a pohybového aparátu.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z109 TV - stolný tenis
Gestor: PaedDr.PhDr. Janko Ivan PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Nácvik a zdokonalenie herných činností jednotlivca /podanie, druhy úderov,
techniky a taktiky obrany a útoku, zvládnutie pravidlá hry i ich dodržiavanie v samotnej hre.
Možnosť zúčastniť sa vysokoškolských turnajoch
a po výbere reprezentovať univerzitu na akademických majstrovstvách.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systému a pohybového aparátu.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z110 TV - tenis
Gestor: Mgr. Studenič Ján
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
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Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0

Jazyk: EN,RJ

Obsah predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie herných činnosti jednotlivca podanie, jednoduchá
výmena , druhov úderov, základných pravidiel a ich uplatňovanie v samotnej hre, diferencovanie v
skupinách začiatočníkov a pokročilých. Výučba TV tenis sa realizuje s vlastnými tenis. raketami
na kurtoch KTVŠ pri internáte Mladosť.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systému a pohybového aparátu.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z112 TV - vodáctvo
Gestor: Mgr. Rais Dušan PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Nácvik a zdokonalenie jazdy na kanoe a kajaku, druhov záberov a techniky
pádlovania, jazdy na vodných plochách, dodržiavanie preventívno-bezpečnostných pravidiel pobyte
na vode. Zdokonalenie záchrany topiaceho a zvládnutie základov vodnej turistiky. V zimnom
období možnosť kombinácie s cvičením v posilňovni a plaveckým výcvikom v bazéne.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systému a pohybového aparátu.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z113 TV - volejbal
Gestor: Mgr. Paška Ľubomír PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: EN
Obsah predmetu: Nácvik a zdokonalenie základných herných činností jednotlivca:/odbitie zhora,
podanie, smeč, príjem podania, blokovanie/, herných činností družstva /obrana, útok a hra/,
zvládnutie pravidiel a ich dodržiavanie v samotnej hre. Možnosť hrať vysokoškolskú ligu a v
akademickom výbere univerzity.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systému a pohybového aparátu.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
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Predmet: 813Z101 TV- basketbal
Gestor: PaedDr. Urban Ľubomír
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 1,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činností jednotlivca( vedenie
lopty, prihrávky, streľba), herných kombinácií útoku a obrany a ich uplatňovanie v hre . Rozvoj
pohybových schopností a zručností a obratností.
Hodina má charakter tréningového procesu.
Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho
systému a pohybového aparátu.
Vyučovacie metódy: cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 314U305 Tvorba programov a projektov
Gestor: doc. Ing. Fáziková Mária CSc.
Katedra: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vstupom do EÚ sa zásadne menia podmienky získavania prostriedkov pre
podporu rozvoja regiónov, obcí a podnikateľského sektora. EÚ uplatňuje jednotné pravidlá v
oblasti regionálnej podpornej politiky. Na základe získaných vedomostí z oblasti regionálnej
ekonomiky a politiky, ako študenti získajú vedomosti o východiská, princípoch a pravidlách
procesu programovania a projektovania v EÚ Východiskom procesu programovania a
projektovania je zvládnutie programovacích dokumentov, ich štruktúry a náväznosť. Nariadenie
EÚ relevantné v procese programovania a projektovania. Programovacie metódy a techniky.
Princípy formulácie indikátorov, monitorovanie, zásady financovania.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vedomosti o pravidlách procesu
programovania a projektovania v EÚ, o programovacích dokumentoch, ich obsahu a procese
tvorby. Študenti získajú praktické zručnosti v tvorbe programov a projektov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621U303 Usporiad. a trvalo udržateľ.využívanie pôdy v kraj
Gestor: prof.RNDr. Bielek Pavol DrSc.
Katedra: Katedra udržateľného rozvoja
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Charakteristika krajinného priestoru. Pôda v poľnohospodárskej krajine.
Mimoprodukčné funkcie pôdy. Hodnotenie a trvalo udržateľné využívanie pôd. Usporiadanie pôdy
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s ohľadom na jej produkčný potenciál a ochranu. Osobitné sústavy usporiadania a trvalo
udržateľného využívania pôdneho fondu. Projektovanie využívania pôdy v trvalo udržateľných
poľnohospodárskych systémoch. Modely a modelovanie optimálneho využívania pôd. Ochrana
pôdy v medzinárodnom priestore, v štátnej politike SR.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je udržateľné využívanie pôdy s ohľadom na jej produkčný
potenciál a ochranu.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 422A104 Úvod do biologickej bezpečnosti
Gestor: doc. Ing. Brindza Ján CSc.
Katedra: Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
Semester: L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Stručný variant výučby predmetu biologická bezpečnosť. Význam biologickej
bezpečnosti z hľadiska ochrany prirodzených ekosystémov, zdravia ľudí, hospodárskych zvierat a
rastlín. Hodnotenie a zvládnutie rizík vyplývajúcich z využívania geneticky modifikovaných
organizmov. Biotechnológie a biologická bezpečnosť. Regulácia biologickej bezpečnosti na
národnej a medzinárodnej úrovni. Kompetencia súčastí národnej štruktúry pri uplatňovaní zásad
biologickej bezpečnosti v praxi.
Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s princípmi biologickej bezpečnosti, významom biologickej
bezpečnosti z hľadiska ochrany ekosystémov, zdravia ľudí, hospodárskych zvierat a rastlín a
súvisiacou legislatívou.
Vyučovacie metódy: prednášky
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 311E101 Úvod do psychológie
Gestor: Mgr. Kučírková Drahomíra CSc.
Katedra: Katedra pedagogiky a psychológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Predmet prináša poznatky zo systému a metodológie psychologických vied.
Zaoberá sa členením psychických javov, psychológiou osobnosti, utváraním osobnosti, typológiou
osobnosti, sociálnou psychológiou, jej predmetom, socializáciou, sociálnymi skupinami, verbálnou
a neverbálnou komunikáciou, pracovnou psychológiou, manažérskou psychológiou, vedením
organizácie a riadením spolupracovníkov, asertivitou, empatiou, psychohygienou a psychoterapiou.
Cieľ predmetu: Predmet umožňuje získanie základných poznatkov zo psychologických vied.
Dôraz je kladený na poznatky využiteľné v osobnom i profesijnom živote.
Vyučovacie metódy: prednášky
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Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 344E413 Verejné financie a daňové systémy
Gestor: doc. Ing. Bojňanský Jozef PhD.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Po metodickej a obsahovej stránke je predmet rozdelený na dva relatívne
samostatne celky: "Verejne financie" a druhy " Daňové systémy". Z vecného hľadiska sa predmet
orientuje na úlohy verejných financií vo verejnom sektore, postavenie verejných rozpočtov na
problematiku verejných príjmov s dôrazom na daňové príjmy, ako ich rozhodujúci zdroj
financovania. Súčasťou predmetu je aj analýza existujúcej daňovej sústavy s cieľom naučiť
študenta orientovať sa v platných daňových zákonoch.
Cieľ predmetu: Študent získa komplexný pohľad na problematiku verejných financií s dôrazom na
ich príjmovú stránku - daňový systém. Pochopí základné princípy fungovania jednotlivých daní a
naučí sa prakticky aplikovať jednotlivé hmotno-právne a procesno-právne daňové predpisy, čo
preukáže spracovaním individuálne koncipovaných zadaní.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A114 Všeobecná biológia
Gestor: prof.RNDr. Baranec Tibor CSc.
Katedra: Katedra botaniky
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Charakteristika stavby a funkcie buniek , základné genetické a fyziologické
procesy a prejavy organizmov. Princípy ontogenézy a fylogenézy, rast, rozmnožovanie, vývin a
vývoj organizmov. Úrovne organizácie života na Zemi: indivíduum, druh, ekosystém vo funkčnej
biologickej jednote. Systém organizmov, ríše a ich základná charakteristika a štruktúra. Zvláštnosti
rastlinnej a živočíšnej ríše, hlavný predstavitelia od najnižších organizačných skupín až po človeka.
Význam a organizácia ochrany biodiverzity.
Cieľ predmetu: Získať základné informácie o organizačnej štruktúre života na našej planéte od
bunkovej úrovne, cez druh až po ekosytém a ich základných funkčných biologických princípoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test
................................................................................................................................................................
Predmet: 442P110 Všeobecná chémia
Gestor: prof.RNDr. Vollmannová Alena PhD.
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Katedra: Katedra chémie
Semester: L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Základné poznatky o stavbe atómu, chemických väzbách, usporiadaní prvkov v
periodickom systéme prvkov, chemických dejoch (základné pojmy z termodynamiky,
termochémie, reakčnej kinetiky, chemických rovnováh). Poznatky z oblasti skupenských stavov
látok so zameraním na vlastnosti koordinačných zlúčenín, analytických (roztoky) a koloidných
disperzných sústav. Všeobecná laboratórna zručnosť.
Cieľ predmetu: Získať základné poznatky zo všeobecnej chémie potrebné pre pochopenie javov a
súvislostí v nadväzujúcich predmetoch užšej špecializácie.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 142E302 Všeobecná pedagogika
Gestor: Ing. Černáková Eleonora PhD.
Katedra: Katedra pedagogiky a psychológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Osvojenie si základných pedagogických pojmov pedagogickej terminológie.
Metodológia pedagogiky. Postavenie pedagogiky v systéme vied. Endogénne a exogénne činitele
výchovy. Súčasné pedagogické smery. Vzdelávacie metódy. Školský systém v SR a projekt
Milénium. Aktuálne problémy pedagogiky ako vedy o výchove.
Cieľ predmetu: Osvojenie základných pojmov pedagogickej terminológie. Poskytne základný
prehľad systému a obsahového zamerania pedagogických disciplín.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A103 Všeobecné pestovanie plodín
Gestor: prof. Ing. Pospíšil Richard Dr.
Katedra: Katedra rastlinnej výroby
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vývoj poľnohospodárskych sústav. Energomateriálové toky v poľnohospodársko-priemyselnej sústave. Agroklimatické podmienky pestovania plodín, správna rajonizácia
plodín - základný predpoklad rentability rastlinnej výroby. Poľný osevný postup, príklady pre rôzne
pestovateľské podmienky. Obrábanie pôdy základné, predsejbové (lôžko pre osivo), sejba a
sadenie. Ochranné obrábanie pôdy. Buriny - charakteristika, škodlivé a užitočné hľadiská.
Regulácia burín, použitie herbicídov a ochrana životného prostredia.
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Cieľ predmetu: Na základe systémovej analýzy krajinného priestoru a produkčného procesu
pochopiť vzťahy medzi správnou rajonizáciou plodín a možnosťami regulácie tvorby úrod poľných
plodín. Cieľom je poukázať na rozhodujúce zložky pestovateľských systémov s dôrazom na
ekonomickú efektívnosť rastlinnej výroby.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca, práce s podporou
IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A233 Výživa rastlín
Gestor: doc. Ing. Kováčik Peter CSc.
Katedra: Katedra agrochémie a výživy rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Chemické, fyzikálno-chemické a biologické parametre pôdy vo vzťahu k
transformácii foriem živín v pôde. Frakcie živín v pôde a ich podiel na výžive rastlín.
Agrochemické skúšanie pôd. Výživa rastlín v pôdnom a pónickom prostredí. Funkcie
makroelementov a mikroelementov v rastline. Symptómy neharmonickej výživy rastlín a jej vplyv
na výšku a kvalitu rastlinnej produkcie, na zdravie človeka. Kolobeh živín v prírode.
Agrochemické možnosti obmedzenia vstupu ťažkých kovov do potravového reťazca.
Cieľ predmetu: Na základe poznania mechanizmov transformácie živín v pôde, naučiť študentov
ako využiť tieto poznatky vo vzťahu k pestovaniu záhradníckych rastlín s akcentom na
ekonomicko-ekologickú exploatáciu priemyselných, hospodárskych a nepriamych hnojív.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 461E111 Základy matematiky
Gestor: RNDr. Drábeková Janka PhD.
Katedra: Katedra matematiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Matice a ich použitie pri riešení sústav lineárnych homogénnych a
nehomogénnych rovníc. Funkcia 1 reálnej premennej, definícia, vlastnosti, zložená a inverzná
funkcia, cyklometrické funkcie, limita funkcie. Derivácia funkcie a jej použitie na určovanie
vlastností funkcie. Neurčitý a určitý integrál a jeho aplikácie.
Cieľ predmetu: Cieľom výučby je naučiť študentov riešiť sústavy lineárnych rovníc. Oboznámiť
ich s diferenciálnym počtom funkcie jednej premennej a pomôcť im zvládnuť základy integrálneho
počtu so zameraním na použitie určitého integrálu. Študent získa teoretické vedomosti (kľúčové
pojmy, definície, matematické vety) a praktické zručnosti ako riešiť úlohy k uvedeným tematickým
celkom.
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Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P103 Základy biochémie
Gestor: prof.RNDr. Gálová Zdenka CSc.
Katedra: Katedra biochémie a biotechnológie
Semester: L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Enzýmy, princípy enzýmovej katalýzy, klasifikácia enzýmov. Energetika a
metabolizmus sacharidov, tukov a dusíkatých látok. Biochémia fotosyntézy a disimilačných
procesov. Štruktúra, biologická funkcia a biosyntéza nukleových kyselín a bielkovín. Základné
princípy regulácie metabolických procesov v bunke.
Cieľ predmetu: Úvod do základných metabolických procesov v živých organizmoch.
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, laboratórne práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 421A107 Základy biológie
Gestor: doc. Ing. Olšovská Katarína PhD.
Katedra: Katedra fyziológie rastlín
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Disciplína podáva základné informácie o vzájomných vzťahoch medzi živým
organizmom a jeho prostredím. Popisuje základné charakteristiky života, jeho atribúty a formy.
Objasňuje jednotu chemického zloženia a toku energie a látok v bunke a celistvom organizme.
Poskytuje všeobecné poznatky o organizácii prokaryotickej a eukaryotickej bunky, o funkcii a
štruktúre bunkových organel. Popisuje stavbu pletív a orgánov rastlinného organizmu a ich
základné fyziologické funkcie. Objasňuje taxonómiu a význam jednotlivých čeľadí rastlín a ich
typických zástupcov. Objasňuje základné genetické pojmy, dedičnosť a premenlivosť organizmu.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné informácie o správaní sa živej
hmoty v prostredí. Študent sa oboznámi so štrukturálnou a funkčnou organizáciou organizmu na
rôznych hierarchických úrovniach, od subcelulárnej až po úroveň celistvého jedinca. Osvojí sa
základné poznatky o stavbe a fyziologických funkciách rastlín a spozná systematické členenie
základných poľnohospodársky významných taxónov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
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Predmet: 812U301 Základy cestovného ruchu
Gestor: Ing. Jarábková Jana PhD.
Katedra: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Cieľom predmetu je objasniť podstatu cestovného ruchu, definovať základné
zložky trhu cestovného ruchu, vzťahy medzi nimi, funkcie odvetvia, organizačnú štruktúru a formy
financovania cestovného ruchu na Slovensku.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť sa s odbornou terminológiou používanou v
cestovnom ruchu, s funkciami cestovného ruchu a poukázať na možnosti rozvoja podnikania v tejto
oblasti.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 621E303 Základy ekonomiky
Gestor: Ing. Laurová Magdaléna CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Predmet sa zaoberá prírodnými ekonomickými výrobnými podmienkami v
poľnohospodárstve, výsledkami výroby a kategóriami ekonomických vzťahov, majetkovou a
kapitálovou vybavenosťou podniku, hospodárskym výsledkom a investičnou činnosťou
podnikateľských subjektov.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť informácie o základných ekonomických pojmoch
z oblasti poľnohospodárstva, podnikov ako i elementárne vedomosti z mikroekonómie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A104 Základy krmovinárstva
Gestor: doc. Ing. Novák Ján PhD.
Katedra: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Semester: Z,L ECTS kredity: 2,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Význam krmovinárstva z hľadiska produkčných a mimoprodukčných funkcií.
Biologické a ekologické základy krmovinárstva. Pestovanie a zhodnocovanie viacročných krmovín
z hľadiska úrod a kvality. Výber, pestovanie a využívanie jednoročných krmovín ako hlavných
plodín a medziplodín. Zakladanie, pestovanie a využívanie ďatelinotrávnych miešaniek. Produkčný
a mimoprodukčný význam trvalých trávnych porastov. Pratotechnické zásahy pri zlepšovaní
trávnych porastov. Konzervovanie objemových krmív.
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Cieľ predmetu: Osvojenie významu kŕmnych plodín z hľadiska produkčného i mimoprodukčného
a podľa konkrétnych pôdno-klimatických podmienok a potrieb živočíšnej výroby. Vedieť vybrať
najvhodnejšie druhy krmovín, ovládať technológiou ich pestovania a výroby kvalitného
objemového krmiva.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 421P101 Základy mikrobiológie
Gestor: Ing. Maková Jana PhD.
Katedra: Katedra mikrobiológie
Semester: L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Cytológia, morfológia a ekologický význam mikroorganizmov. Výživa
mikroorganizmov a faktory, ktoré ovplyvňujú ich rast a rozmnožovanie. Vzťahy medzi
mikroorganizmami navzájom. Praktické osvojenie si základnej a mikrobiologickej techniky,
príprava preparátov, pozorovanie základných morfologických znakov, spôsoby merania a počítania
mikroorganizmov.
Cieľ predmetu: Študenti získajú poznatky o cytologickej, morfologickej, fyziologickej a
metabolickej aktivite mikroorganizmov v prostredí. Naučia sa zaraďovať mikroorganizmy do
systému živých organizmov. Prakticky si osvoja základné mikrobiologické techniky, prácu s
optickým mikroskopom, meranie a počítanie buniek mikroorganizmov, stanovenie ich
metabolických produktov, identifikáciu dôležitých rodov mikroorganizmov v kolobehoch prvkov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, laboratórne práce
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, písomný test, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 314E102 Základy mikroekonómie
Gestor: doc. Ing. Zentková Iveta CSc.
Katedra: Katedra ekonomiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Analýzy dopytu, ponuky a ich determinantov, trhová rovnováha, spotrebiteľské
výber, cenová elasticita, krížová cenová elasticita, príjmová elasticita dopytu, firma, technológie,
produkcia v dlhom a krátkom období, náklady, dokonalá konkurencia, monopoly, monopolná
konkurencia, oligopoly.
Cieľ predmetu: Poskytnúť základy ekonomického myslenia prostredníctvom teórií, ktoré popisujú
správanie sa jednotlivých subjektov na trhoch tovarov a služieb a na trhoch výrobných faktorov.
Východiská správania sa spotrebiteľa a výrobcu, ich prejavy a vzájomné interakcie sú podstatou
ekonomických kategórií vyučovaných v predmete.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca, skupinové práce
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Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna, zhodnotenie domácich zadaní
................................................................................................................................................................
Predmet: 443A106 Základy pedológie
Gestor: doc. Ing. Chlpík Juraj PhD.
Katedra: Katedra pedológie a geológie
Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: EN,SK

Obsah predmetu: Predmet poskytuje základné informácie o pôde a jej funkciách. Umožňuje
študentom oboznámiť sa s pôdou ako s najcennejším prírodným bohatstvom ľudstva a základným
výrobným prostriedkom v poľnohospodárstve. Stručne informuje o vzniku, vývoji a vlastnostiach
pôd z hľadiska zabezpečenia kvalitnej rastlinnej produkcie. Oboznamuje s parametrami úrodnosti
pôd, vysvetľuje princípy bonitácie a tvorby ceny pôdy. Nebezpečenstvo kontaminácie pôd a
hygiena pôdy.
Cieľ predmetu: Získanie uceleného pohľadu o základných stavebných zložkách pôdy minerálneho a organického podielu. Nadobudnutie vedomostí o chemických a fyzikálnych
vlastnostiach pôdy, ktoré sú východiskom pre určenie jej kvality a využívanie. Základné
technologické vlastnosti pôd a ich regulovanie.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet
................................................................................................................................................................
Predmet: 481E202 Základy počítačových sietí
Gestor: RNDr. Tóthová Darina PhD.
Katedra: Katedra informatiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: - sieťová architektúra, rozdelenie počítačových sietí, - infraštruktúra globálnej
počítačovej siete, - služby počítačovej siete, - základy operačného systému UNIX, užívateľské
prostredie, práca so súbormi, - základy programovania v shelli, tvorba skriptov.
Cieľ predmetu: Získanie teoretických znalostí a praktických návykov z oblasti počítačových sietí
a operačného systému UNIX.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, práce s podporou IT
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: ústna, praktická
................................................................................................................................................................
Predmet: 541M301 Základy potravinárskej techniky
Gestor: doc. Ing. Opáth Rudolf CSc.
Katedra: Katedra výrobnej techniky
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK
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Obsah predmetu: Teoretické základy princípov práce a konštrukcie strojov v potravinárskom
priemysle. Dopravné zariadenia. Zariadenia na mechanické pochody pri spracovaní
poľnohospodárskych produktov. Zariadenia na tepelné pochody. Zariadenia pre difúzne pochody.
Zariadenia na konzervovanie potravín teplom a chladom. Zariadenia pre baliace a expedičné
operácie. Zariadenia pre vodné a energetické hospodárstvo v potravinárskom priemysle.
Cieľ predmetu: Študent získa poznatky o princípoch práce strojov používaných v potravinárskom
priemysle.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A109 Základy rastlinnej výroby
Gestor: prof. Ing. Pospíšil Richard Dr.
Katedra: Katedra rastlinnej výroby
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Správna rajonizácia plodín v podmienkach Slovenskej republiky, základné
princípy kultivácie pôdy, orba, predsejbová príprava, sejba a ošetrovania plodín počas vegetácie.
Hlavné zásady pestovateľských technológií, vzhľad rastlín, semien a plodov vybraných poľných
plodín (obilniny, strukoviny, olejniny, okopaniny, priadne rastliny).
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné vedomosti o tvorbe a usmerňovaní produkčného
procesu hlavných poľnohospodárskych plodín. Cieľom je získať základné vedomosti o obrábaní
pôdy, správnom striedaní plodín a ich ošetrovaní počas vegetácie s dôrazom na špecifické
požiadavky jednotlivých plodín.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z118 Základy telesnej výchovy a športu
Gestor: PaedDr.PhDr. Janko Ivan PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
Semester: Z,L ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Obsahom daného predmetu sú konkrétne informácie z histórie (vývinu) telesnej
výchovy a športu, informácie z olympijského hnutia, o všeobecných podmienkach pre možnosti
vykonávať jednotlivé športové aktivity, ich rozdelenie, informácie o význame a postavení športu v
spoločnosti, o aktivitách masového (rekreačného), výkonnostného a vrcholového charakteru, o
dopingu a čestnom súťažení v športe. Zameriame sa na pohybové schopnosti zručnosti,
diagnostiku (testy) a na možnosti regenerácie.
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Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s významom a poslaním telesnej
výchovy a športu v živote človeka, podať informácie o potrebách aktívneho pohybu v živote
človeka s dôrazom na zdravotné hľadiská a zdravý životný štýl.
Vyučovacie metódy: cvičenia, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
Predmet: 344E302 Základy účtovníctva I
Gestor: doc. Ing. Kočner Marián PhD.
Katedra: Katedra informačných systémov
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Základy účtovníctva je povinný predmet pre študentov FAPZ. Predmet je
zameraný na teoreticko-metodické základy účtovníctva, majetok a jeho zdroje krytia. Princípy,
usporiadanie a konštrukcia účtovných výkazov: súvaha, výkaz ziskov a strát. Hospodárske operácie
a ich klasifikácia. Sústava účtov. Podvojné účtovné zápisy, účtovanie na súvahových a
výsledkových účtoch. Inventarizácia majetku a záväzkov. Kontrola vecnej a formálnej stránky
účtovných zápisov. Účtovná uzávierka a individuálna účtovná závierka. Osvojenie predmetnej
problematiky je východiskom pre zvládnutie účtovníctva.
Cieľ predmetu: Získanie vedomosti a zručností z bilančného princípu vykazovania majetku a
zdrojov, podvojných účtovných zápisov na účtoch hlavnej knihy a v denníku, princípy konštrukcie
účtovných výkazov.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622Z508 Základy urbanizmu a obnova krajiny
Gestor: doc. Ing. arch. Štepánková Roberta PhD.
Katedra: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Semester: Z ECTS kredity: 4,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Vznik a vývoj ľudských sídiel v historickom priereze, štruktúry osídlenia, vplyv
urbanizmu a urbanizácie na tvorbu krajiny, územné plánovanie a územno-plánovacia
dokumentácia, otázky ochrany životného prostredia, ochrana prírody a krajiny, podiel územného
systému ekologickej stability v územnom plánovaní a urbanizme. Vznik a štruktúra mesta,
vidieckeho sídla. Program obnovy dediny.
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s podmienkami vzniku ľudských sídiel, zo základnými
otázkami urbanizmu a urbanizácie, s ich vplyvom na životné prostredie a vysvetliť potrebu obnovy
krajiny a vidieckych sídiel.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
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Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 461E110 Základy vyššej matematiky
Gestor: PaedDr. Baraníková Helena PhD.
Katedra: Katedra matematiky
Semester: Z,L ECTS kredity: 6,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Matice a ich použitie pri riešení sústav lineárnych rovníc. Funkcia 1 reálnej
premennej, definícia, vlastnosti, zložená a inverzná funkcia, cyklometrické funkcie, limita funkcie.
Derivácia funkcie a jej použitie na určovanie vlastností funkcie. Neurčitý a určitý integrál a jeho
aplikácie. Aplikácie matematického aparátu v úlohách z praxe. Základy pravdepodobnosti a
štatistického spracovania údajov.
Cieľ predmetu: ovládanie poznatkov z lineárnej algebry a z diferenciálneho a integrálneho počtu
funkcie jednej reálnej premennej. Študent získa teoretické vedomosti (kľúčové pojmy, definície,
matematické vety) a praktické zručnosti ako riešiť úlohy k uvedeným tematickým celkom.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, písomné práce, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A105 Základy živočíšnej výroby
Gestor: prof. Ing. Bobček Branislav CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: Z ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent získa vedomostí o súčasnom a perspektívnom uplatnení živočíšnej
výroby pri postavení jednotlivých druhov HZ v štruktúre živočíšnej výroby. Osvojí si
najvýznamnejšie plemená a úžitkové typy HD, ošípaných, oviec a hydiny. Plemená sa prakticky
študenti naučia rozoznávať vo vzorkovniciach plemien. Získa vedomosti o biologických
zákonitostiach zameraných na produkčnú schopnosť tvorby mlieka, mäsa, vajec a vlny u
jednotlivých druhov HZ. Získa vedomosti pre základné zootechnické požiadavky v odchove, chove
a výkrme hospodárskych zvierat.
Cieľ predmetu: Cieľom je naučiť biologické základy objasňujúce produkčnú schopnosť tvorby
mlieka, mäsa, vajec a vlny u hospodárskych zvierat
Vyučovacie metódy: prednášky, semináre, terénne cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 813Z120 Zdravý životný štýl
Gestor: Ing.PaedDr. Jedlička Jaroslav PhD.
Katedra: Katedra telesnej výchovy a športu
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Semester: Z,L ECTS kredity: 3,0

Jazyk: SK

Obsah predmetu: Životný štýl ako fenomén určujúci kvalitu života človeka. Druhy a formy
telesných cvičení, športu a športových voľnočasových aktivít. Fyziológia a biochémia telesných
cvičení. Zásady zdravej výživy. Metabolizmus a trávenie potravy. Odporúčané denné dávky živín.
Výživa v športe a športovaní. Podporné prostriedky výživy v špeciálnych činnostiach. Regenerácia
telesných a duševných síl. Ochorenia spôsobené nesprávnym stravovaním a hypokinézou. Duševná
rovnováha prostredníctvom pozitívneho myslenia.
Cieľ predmetu: Študenti nadobudnú vedomosti o zásadách zdravej výživy, telesných pohybových
aktivitách, pozitívnom myslení a regenerácii, ako faktoroch podmieňujúcich zdravý životný štýl
človeka.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, semináre
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 621A107 Živočíšna produkcia a výroba
Gestor: prof. Ing. Mlynek Juraj CSc.
Katedra: Katedra špeciálnej zootechniky
Semester: L ECTS kredity: 5,0
Jazyk: SK
Obsah predmetu: Študent si osvojí význam živočíšnej výroby v národnom hospodárstve z
pohľadu podnikania, zamestnanosti, životného prostredia, hobby. Získa schopnosti hodnotiť
jednotlivé druhy zvierat ako producentov nepostrádateľnej živočíšnej bielkoviny a dôležitých
potravinárskych komodít živočíšneho pôvodu z hľadiska zdravia, domáceho a zahraničného trhu.
Získa skúseností s praktickým hodnotením tvarových a funkčných vlastností zvierat. Plemená a
systémy chovu sa prakticky študenti naučia rozoznávať vo vzorkovniciach plemien. Osvojí si
biologicko-ekonomickú previazanosť v pragmatickom procese výroby s ohľadom na úžitkovosť
zvierat, ochranu chovov. Uvedené vedomosti bude schopný uplatniť pri ekonomických analýzach a
kalkuláciách pre živočíšnu výrobu
Cieľ predmetu: Osvojenie si vedomostí o hodnotení úžitkových vlastností vo vzťahu k ekonomike
výroby, vhodné plemená na produkciu jednotlivých komodít a manažment chovu jednotlivých
druhov hospodárskych zvierat
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, exkurzie, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomný test, ústna
................................................................................................................................................................
Predmet: 622A501 Živočíšni škodcovia záhradníckych rastlín
Gestor: doc. Ing. Gallo Ján CSc.
Katedra: Katedra ochrany rastlín
Semester: Z ECTS kredity: 4,0

Jazyk: EN,SK

478

Obsah predmetu: Škodcovia zeleniny, ovocných a okrasných rastlín, symptomatiká poškodení
rastlín živočíšnymi škodcami, determinácia pôvodcov. Zákonitosti výskytu škodcov v závislosti od
podmienok prostredia, prognóza a signalizácia živočíšnych škodcov záhradníckych rastlín, ich
hospodársky význam, spôsoby a metódy ochrany.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov poznať najvýznamnejších škodcov záhradníckych rastlín, ich
hospodársky význam, spôsoby a metódy ochrany.
Vyučovacie metódy: prednášky, cvičenia, individuálna práca
Forma ukončenia predmetu: zápočet a skúška
Forma skúšky: písomná
................................................................................................................................................................
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