Vážené kolegyne, vážení kolegovia, priatelia, milí študenti,

Technická (predtým Mechanizačná) fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
vznikla v septembri v roku 1969. Základy jej konštituovania sa začali tvoriť už v roku 1946 pri
zakladaní Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Vtedy sa na
uvedenej vysokej škole vytvoril Ústav strojníctva.
V roku 1952 v rámci reorganizácie vysokých škôl vznikli z dvoch fakúlt Vysokej školy
poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach dve samostatné vysoké školy - Vysoká
škola poľnohospodárska v Nitre a Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. V tomto roku, po
reorganizácií katedier na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, vznikla Katedra
poľnohospodárskej mechanizácie a pôdoznalectva a po roku 1953 Katedra mechanizácie
poľnohospodárstva. S rozvojom poľnohospodárskej techniky a jej uplatnením v praxi sa vytvorili v
rámci Prevádzkovo – ekonomickej fakulty podmienky pre nový študijný odbor Mechanizácia
poľnohospodárstva (1962). Následne, v roku 1969 vznikla Mechanizačná fakulta. Technická fakulta
dnes patrí medzi významné vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie, na ktorej každoročne
absolvuje viac ako 200 študentov inžinierskeho štúdia v dennej aj externej forme v štyroch študijných
odboroch a siedmych špecializáciách.
Od akademického roka 2005/06 fakulta prešla na systém trojstupňového univerzitného štúdia, tak
ako to určujú platné zákony a nariadenia o vysokých školách a poskytuje študentom vzdelávanie v
dennej a v externej forme štúdia v štyroch študijných odboroch a devätnástich študijných
programoch.
Technická fakulta od svojho vzniku v roku 1969 pripravila pre prax viac ako 7000 absolventov, ktorí
sa výrazne podpísali na technickom rozvoji nielen poľnohospodárskej prvovýroby, tvorbe novej
techniky, ale aj prevádzky podnikov na spracovanie poľnohospodárskych produktov, v predajných a
servisných zariadeniach resp. podnikoch automobilového priemyslu. Efektívna produkcia v
jednotlivých odvetviach národného hospodárstva je dnes bez racionálneho využitia výrobných
zariadení ako aj celých výrobných liniek, často plne automatizovaných, prakticky nemysliteľná.
Technická fakulta sa preto presadzuje v existujúcom konkurenčnom univerzitnom prostredí ako
vzdelávacia inštitúcia pripravujúca hlavne odborne zdatných prevádzkových inžinierov technického
zamerania. V tejto svojej práci sa fakulta opiera o svoje dlhoročné skúsenosti a predovšetkým o
kolektív takmer ôsmich desiatok pedagogických pracovníkov, z ktorých je takmer polovica docentov a
profesorov. Fakulta pritom spolupracuje aj s mnohými ďalšími vzdelávacími a vedecko-výskumnými
inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.
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