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Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológií a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Doplňujúce pedagogické štúdium
Študijné oddelenie
Dekanát TF
Katedra dopravy a manipulácie
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Katedra fyziky
Katedra konštruovania strojov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Katedra strojov a výrobných biosystémov
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Katedra fyziológie rastlín
Katedra jazykov
Katedra marketingu a obchodu
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov energie
Útvar transferu inovatívnych technológií do praxe
Informačné a koordinačné centrum výskumu
Oddelenie dopravnej výchovy a služieb
Denná forma štúdia prezenčnou metódou
Externá forma štúdia
Denná forma štúdia kombinovanou metódou
BŠP Automobilová doprava
BŠP Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
BŠP Obchodovanie a podnikanie s technikou
BŠP Riadiace systémy vo výrobnej technike
BŠP Výrobné technológie pre automobilový priemysel
IŠP Automobilové dopravné systémy
IŠP Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
IŠP Obchodovanie a podnikanie s technikou
IŠP Poľnohospodárska technika
IŠP Riadiace systémy vo výrobnej technike
DŠP Dopravné stroje a zariadenia
DŠP Riadiace systémy vo výrobnej technike
DŠP Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
DŠP Výrobné technológie
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Predslov dekana Technickej fakulty
Vážení študenti,
zapísali ste sa na štúdium v niektorom zo študijných programov Technickej fakulty
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá v roku 2019 oslávi 50. výročie
svojho vzniku. Stali ste sa študentmi fakulty, hlavným poslaním ktorej je v oblasti
vzdelávania výchova technicky zdatných odborníkov s najvyšším vzdelaním, s vysokými
morálnymi zásadami, s občianskou a spoločenskou zodpovednosťou. Zlepšenie možností
uplatnenia sa absolventov v praxi a zosúladenie názvu fakulty s obsahom študijných
programov boli hlavné dôvody, pre ktoré pôvodne Mechanizačná fakulta v roku 2007
požiadala o zmenu názvu. Schvaľovací proces bol úspešne zavŕšený a fakulta teraz nesie
názov Technická fakulta. Úspešne sme zvládli i komplexnú akreditáciu v roku 2014
a fakulta získala najvyššie hodnotenie. Vo všetkých študijných programoch, ktoré boli
podané Akreditačnej komisii, získala právo udeľovať titul a v súčasnosti fakulta ponúka
štúdium v 5 bakalárskych, v 5 inžinierskych a v 4 doktorandských akreditovaných
študijných programoch.
Milí študenti, predkladáme vám študijnú príručku, v ktorej nájdete všetky
informácie potrebné k zostaveniu vášho osobného študijného plánu, informácie
o organizácii akademického roka, informácie o podmienkach pre konanie skúšok,
absolvovanie praxe a štátnych skúšok.
Riadenie a kontrola priebehu vášho štúdia sú na našej fakulte vykonávané
pomocou kreditového systému ECTS - Európsky systém prenosu kreditov. Kreditový
systém určuje pre každý predmet definovaný počet kreditov. V jednotlivých rokoch štúdia
musíte získať požadovaný počet kreditov za predmety určené študijným plánom.
Kreditový systém vám pri výbere predmetov dovoľuje pružne reagovať na meniace sa
podmienky praxe a umožňuje vaše lepšie uplatnenie po skončení štúdia. Tento systém
vám umožní, aby ste si podľa vášho záujmu zostavili vlastný študijný plán. Do študijného
plánu si môžete zapísať tie predmety, ktoré sú ponúkané našou fakultou a ostatnými
fakultami SPU, a tiež predmety iných univerzít zo Slovenska i zo zahraničia. Podmienkou
absolvovania bakalárskeho štúdia je tiež spracovanie a úspešné obhájenie bakalárskej
práce, v inžinierskom štúdiu obhájenie diplomovej práce a na doktorandskom štúdiu
obhájenie dizertačnej práce. Pri zostavovaní vášho osobného študijného plánu, alebo pri
riešení prípadných študijných problémov vám bude pomáhať garant študijného programu
a študijný poradca. Veríme, že študijná príručka bude pre vás dobrým pomocníkom počas
akademického roka 2019/20.
Vážení študenti, srdečne vás vítam na pôde Technickej fakulty a prajem vám veľa
úspechov v štúdiu.
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
dekan
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1 Základné informácie o fakulte
Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre od svojho
vzniku v roku 1969 do konca akademického roka 2018/19 pripravila pre prax 9 596
absolventov inžinierskeho štúdia a 2 892 absolventov bakalárskeho štúdia. Títo výrazne
prispeli k technickému rozvoju nielen v poľnohospodárstve, ale i v ďalších odvetviach
slovenského hospodárstva.
Technická fakulta sa presadzuje v existujúcom konkurenčnom univerzitnom
prostredí ako vzdelávacia inštitúcia pripravujúca odborne zdatných prevádzkových
technikov a inžinierov. V tejto práci sa fakulta spolieha na svoje dlhoročné skúsenosti
a predovšetkým na kolektív 72 pedagogických pracovníkov, z ktorých je takmer polovica
docentov a profesorov. Fakulta sa pritom opiera aj o spoluprácu s mnohými ďalšími
vzdelávacími a výskumnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.
Najvyšším predstaviteľom fakulty je dekan. Právnu a hospodársku činnosť fakulty
riadi tajomník. Prodekani zastupujú dekana v ním určenom rozsahu.

Dekan TF:
Prodekani:

Tajomníčka:

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
tel.: 641 5301
e-mail: roman.galik@uniag.sk
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
vedecko-výskumná činnosť
tel.: 641 5486
e-mail: vlasta.vozarova@uniag.sk
Ing. Katarína Kollárová, PhD.
zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy
tel.: 641 5408
e-mail: katarina.kollarova@uniag.sk
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
výchovno-vzdelávacia činnosť
tel.: 641 5400
e-mail: jan.kosiba@uniag.sk
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
rozvoj a spolupráca s praxou
tel.: 641 5400
e-mail: jozef.zarnovsky@uniag.sk
Ing. Alena Jančušková
tel.: 641 5493
e-mail: alena.jancuskova@uniag.sk

Riadiacim pracoviskom fakulty je dekanát. Tu pôsobí dekan, prodekani a tajomník fakulty.
Dekanát má sekretariát, študijné oddelenie a oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť.
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Dekanát Technickej fakulty SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 NITRA , fax: 641 5488
Sekretariát:

Mária Jančiová
tel.: 641 5489
Veronika Brezinová
tel.: 641 5487

e-mail: dektf@uniag.sk
http://www.tf.uniag.sk/
e-mail: maria.janciova@uniag.sk

e-mail: veronika.brezinova@uniag.sk

Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť:
Ing. Jana Bacskorová
tel.: 641 5484

e-mail: jana.bacskorova@uniag.sk
http://www.tf.uniag.sk/veda.php

Študijné oddelenie:
Helena Hrašková - 1. a 2. ročník denné a externé bakalárske štúdium
Ing. Drahomíra Karasová - 3. ročník denné a externé bakalárske štúdium
tel.: 641 5588
Ing. Renáta Záhorská, PhD. - denné a externé inžinierske štúdium; doktorandské
štúdium
tel.: 641 5589
e-mail: sodtf@uniag.sk
http://www.tf.uniag.sk/study.php

Katedry Technickej fakulty
V súčasnosti pôsobia na fakulte nasledujúce katedry, ktoré sú základnými pracoviskami
fakulty pre pedagogickú, výskumnú, podnikateľskú a poradenskú činnosť:
Katedra dopravy a manipulácie
vedúci KDM: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

pavilón Q, 2. posch.
sekretariát: 641 4875

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
vedúci KEAI: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.

pavilón MF, 2. posch.
sekretariát: 641 4750

Katedra fyziky
vedúci KF: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

pavilón MF, 2. posch.
sekretariát: 641 4650

Katedra konštruovania strojov
vedúci KKS: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

pavilón MF, 4. posch.
sekretariát: 641 4306

Katedra kvality a strojárskych technológií
vedúci KKST: Ing. Rastislav Mikuš, PhD.

pavilón MF, 3. posch.
sekretariát: 641 4305

Katedra strojov a výrobných biosystémov
vedúci KSVB: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.

pavilón CH, prízemie
sekretariát: 641 4360

Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
vedúci KZSBT: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

pavilón MF, 1. posch.
sekretariát: 641 4303
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Vedecké a účelové pracoviská
•
•
•
•

Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov energie
Útvar transferu inovatívnych technológií do praxe
Informačné a koordinačné centrum výskumu
Oddelenie dopravnej výchovy a služieb
vedúci ODVS: Ing. Rastislav Bernát, PhD.

Akademická 8, pavilón J2
sekretariát: 641 4653

Študijní poradcovia
Pre jednotlivé roky štúdia a programy dekan určuje študijného poradcu, ktorý spolupracuje
so študentmi a študentským parlamentom, najmä v oblasti ich práv a povinností, ktoré im
vyplývajú zo zákona. Súčasne poskytuje študentom poradenskú službu pri zostavovaní
ich študijných plánov. V jednotlivých ročníkoch pôsobia ako študijní poradcovia:
I. st.

1. r. pre študijné programy KBB, VAB
DF Ing. Pavel Polák, PhD.

e-mail: pavel.polak@uniag.sk

pre ostatné študijné programy
DF Ing. Ladislav Tóth, PhD.

e-mail: ladislav.toth@uniag.sk

DKF Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.

e-mail: miroslav.mojzis@uniag.sk

2. r. pre študijné programy KBB, VAB
DF Ing. Róbert Drlička, PhD.

e-mail: robert.drlicka@uniag.sk

pre ostatné študijné programy
DF doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.

j
e-mail: viera.kazimirova@uniag.sk

EF Ing. Koloman Krištof, PhD.

e-mail: koloman.kristof@uniag.sk

3. r. pre študijné programy KBB, VAB
DF doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.

e-mail: jan.zitnansky@uniag.sk

pre ostatné študijné programy
DF Mgr. Peter Hlaváč, PhD.

e-mail: peter.hlavac@uniag.sk

EF Ing. Miroslav Žitňák, PhD.

e-mail: miroslav.zitnak@uniag.sk

4. r. pre študijné programy KBB, RSB
EF Ing. Stanislav Paulovič, PhD.
II. st.

e-mail: stanislav.paulovic@uniag.sk

1. r. pre študijné programy KBI
DF Ing. František Tóth, PhD.

e-mail: frantisek.toth@uniag.sk

pre ostatné študijné programy
DF Ing. Štefan Boďo, PhD.

e-mail: stefan.bodo@uniag.sk
arian.bujnaarian
e-mail: stanislav.paulovic@uniag.sk

DKF Ing. Stanislav.Paulovič,PhD.
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2. r. pre študijné programy KBI
e-mail: dusan.pales@uniag.sk

DF Ing. Dušan Páleš, PhD.
pre ostatné študijné programy
DF Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
DFK Ing. Juraj Tulík, PhD.

e-mail: olga.urbanovicova@uniag.sk
e-mail: juraj.tulik@uniag.sk

3. r. pre všetky študijné programy
EŠ Ing. Tímea Szabóová, PhD.

e-mail: timea.szaboova@uniag.sk

Akademický senát Technickej fakulty SPU v Nitre
Predseda: doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.

e-mail: stefan.pogran@uniag.sk

Podpredseda (za zamestnaneckú časť):
doc. Ing. Marian Kučera, CSc.

e-mail: marian.kucera@uniag.sk

Podpredsedníčka (za študentskú časť):
Bc. Patrícia Feriancová

e-mail: patricia.feriancova@uniag.sk

Tajomníčka:
Členovia:
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.

e-mail: marek.angelovic@uniag.sk

doc. Ing. Cviklovič Vladimír, PhD.

e-mail: vladimir.cviklovic@uniag.sk

doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

e-mail: zuzana.hlavacova@uniag.sk

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.

e-mail: dusan.hruby@uniag.sk

doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.

e-mail: juraj.jablonicky@uniag.sk

Ing. Rastislav Mikuš, PhD.

e-mail: rastislav.mikus@uniag.sk

doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.

e-mail: jan.zitnansky@uniag.sk

Bc. Kluková Tímea

e-mail: klukovatimea@gmail.com

Bc. Kožuch Peter

e-mail: peter.kozuch96@gmail.com

Bc. Myjavec Lukáš

e-mail: myja.lucas@gmail.com

Bc. Vánik Michal

e-mail: michalvanik.m@gmail.com

Ďalšie informácie
o SPU v Nitre, o štúdiu, o mobilitných programoch v zahraničí, o študentských domovoch,
o športoviskách univerzity, o meste Nitra a mnohé ďalšie sa nachádzajú v Sprievodcovi
ECTS na internetovej stránke univerzity
http://cms.uniag.sk/Groups/vzdelavanie/studenti/sprievodca-studentov-ects-1/
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2 Bakalárske študijné programy
V akademickom roku 2019/2020 Technická fakulta SPU v Nitre otvára štúdium
v 5 akreditovaných bakalárskych študijných programoch v dennej forme štúdia
prezenčnou metódou a v 3 študijných programoch v dennej forme štúdia kombinovanou
metódou, a to v študijnom programe Strojárstvo1:
-

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (DF, DFK)

-

Výrobné technológie pre automobilový priemysel (DF)

-

Obchodovanie a podnikanie s technikou (DF)

-

Automobilová doprava (DF, DFK)

-

Riadiace systémy vo výrobnej technike (DF, DFK)

Požadovaný počet, minimálne 180 kreditov, pre absolvovanie bakalárskeho štúdia získa
študent absolvovaním predmetov povinných, povinne voliteľných a výberových. Kreditový
systém štúdia umožňuje študentom voľný výber ďalších predmetov a tým ich ďalšiu
autoprofiláciu. Výberové predmety si študent môže vybrať z ponuky predmetov SPU
v Nitre, prípadne iných vysokých škôl. V rámci mobilitného programu Erasmus môže
študent

časť

štúdia

absolvovať

na

niektorej

zo

153

univerzít

v EÚ,

ESTA

a Turecka, s ktorými má SPU uzatvorené zmluvy. Univerzita a fakulta priebežne budujú
medzinárodnú dimenziu vysokoškolského vzdelávania, ktorá prináša študentom možnosť
získať kvalitnejšie vzdelávanie, zvýšiť si jazykové kompetencie a rozšíriť šance i na
medzinárodnom trhu práce.

_________________________
1

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
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2.1 Študijný program Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
Garant ŠP:

doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.

Charakteristika profilu absolventa študijného programu
Absolventi študijného programu Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách dokážu
riešiť problémy súvisiace so zavádzaním a prevádzkou výrobno-technologických
systémov. Majú potrebné znalosti na zabezpečenie racionálnej prevádzky takýchto
zariadení pri zachovaní požadovanej kvality produkcie.
Absolventi majú znalosti o výrobných technológiách (zlievaní, tvárnení, obrábaní, zváraní,
povrchových

úpravách,

tepelnom

spracovaní,

montáži,

doprave

a

skladovaní),

materiáloch, výrobných strojoch, prostriedkoch operačnej a medzioperačnej manipulácie
a dopravy, kontrole výrobných procesov a o ich riadení.
Uvedené špeciálne znalosti majú rozšírené o vedomosti z počítačovej techniky, CAx
systémov a CAx technológií používaných pri príprave a riadení výroby.
Absolventi majú ďalšie znalosti, na báze ktorých sú schopní komunikovať s ostatnými
profesiami a zložkami participujúcimi na zabezpečení výroby (ekonomika, manažment,
konštrukcia, zásobovanie, atď.).
Absolventi majú schopnosť uplatniť sa pri implementácii a prevádzkovaní výrobnotechnologických systémov ako technológovia, konštruktéri výrobných pomôcok v TPV
a

v kontrole kvality výroby. Majú znalosti a schopnosti potrebné na zabezpečenie

racionálnej prevádzky a na riešenie neštandardných situácii vznikajúcich pri prevádzke, pri
riešení problémov logistiky a riadení výroby. Majú tiež dostatočné vedomosti na
projektovanie ucelených častí výrobných postupov.
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Študijný program: Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
Študijný plán bakalárskeho ŠP pre dennú formu štúdia prezenčnou
a kombinovanou metódou:
Kód
predmetu

Hodiny
za týždeň

Povinné predmety

Semester - kredity

P

C

S

1

2

3

4

5

T15-0109-B Počítačová grafika v technickej praxi
Teoretické základy technických
T15-0066-B
disciplín
T15-0008-B Úvod do štúdia

0

4

z

6

2

2

s

6

1

0

z

1

T15-0053-B Základy informatiky

0

3

s

4

T15-0073-B Základy konštruovania

2

2

s

6

T15-0103-B Základy strojárskych technológií

1

2

z

4

T15-0042-B Elektrotechnika

2

2

s

6

T15-0084-B Manažérstvo rizika Bc.

2

2

s

6

E15-0107-B Matematika pre technikov

2

2

s

6

T15-0089-B Náuka o materiáloch

2

2

s

6

T15-0145-B Procesná technika

2

2

s

6

T15-0097-B Strojárska technológia

2

2

s

6

T15-0065-B Technická fyzika

2

2

s

6

T15-0072-B Technická mechanika

2

2

s

6

T15-0078-B Integrované systémy riadenia

2

1

s

4

T15-0090-B Obrábanie a metrológia

2

2

s

6

T15-0071-B Pružnosť a pevnosť
Riadenie a organizácia výrobných
T15-0127-B
procesov
T15-0004-B Seminár k bakalárskej práci

2

2

s

6

2

2

s

6

0

1

z

1

T15-0075-B CAx technológie

1

3

s

6

T15-0099-B Technologická prípravy výroby

2

2

s

6

T15-0026-B Tekutinové mechanizmy

2

2

s

6

T15-0101-B Výrobné stroje a zariadenia

2

2

s

6

6

T15-0002-B Odborná prax

z

T15-0003-B Prevádzková prax

z

8

T15-0006-B Štátna bakalárska skúška

s

12

10

Spolu kredity za povinné predmety

27 24 24 23 24 30

Spolu kredity za povinne voliteľné predmety

0

6

6

4

6

0

Spolu kredity za výberové predmety

3

0

0

3

0

0

Celkový počet kreditov za semester

30 30 30 30 30 30
13

Kód
predmetu

Povinne voliteľné predmety

Hodiny
za týždeň

Semester - kredity

P

C

S

1

P15-0082-B

Aplikovaná chémia

2

2

s

6

T15-0107-B

Konštruktívna geometria

2

2

s

6

2

E15-0074-B

Manažment podniku

2

2

s

6

E15-199Z-B

Pokročilý stupeň (AJ)

0

2

z

3

E15-200Z-B

Pokročilý stupeň (FJ)

0

2

z

3

E15-201Z-B

Pokročilý stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-202Z-B

Pokročilý stupeň (RJ)

0

2

z

3

E15-203Z-B

Pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

E15-204Z-B

Stredne pokročilý stupeň (AJ)

0

2

z

3

E15-205Z-B

Stredne pokročilý stupeň (FJ)

0

2

z

3

E15-206Z-B

Stredne pokročilý stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-207Z-B

Stredne pokročilý stupeň (RJ)

0

2

z

3

E15-208Z-B

Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

E15-209Z-B

Základný stupeň (FJ)

0

2

z

3

E15-210Z-B

Základný stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-211Z-B

Základný stupeň (RJ)

0

2

z

3

E15-212Z-B

Základný stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

E15-199L-B

Pokročilý stupeň (AJ)

0

2

s

3

E15-200L-B

Pokročilý stupeň (FJ)

0

2

s

3

E15-201L-B

Pokročilý stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-202L-B

Pokročilý stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-203L-B

Pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

s

3

T15-0094-B

Riadenie projektov

2

2

s

6

E15-204L-B

Stredne pokročilý stupeň (AJ)

0

2

s

3

E15-205L-B

Stredne pokročilý stupeň (FJ)

0

2

s

3

E15-206L-B

Stredne pokročilý stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-207L-B

Stredne pokročilý stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-208L-B

Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

s

3

T15-0067-B

Úvod do technickej fyziky

2

2

s

6

E15-209L-B

Základný stupeň (FJ)

0

2

s

3

E15-210L-B

Základný stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-211L-B

Základný stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-212L-B

Základný stupeň (ŠJ)

0

2

s

3

14

3

4

5

6

E15-199Z-B

Pokročilý stupeň (AJ)

0

2

z

3

E15-200Z-B

Pokročilý stupeň (FJ)

0

2

z

3

E15-201Z-B

Pokročilý stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-202Z-B

Pokročilý stupeň (RJ)

0

2

z

3

E15-203Z-B

Pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

E15-204Z-B

Stredne pokročilý stupeň (AJ)

0

2

z

3

E15-205Z-B

Stredne pokročilý stupeň (FJ)

0

2

z

3

E15-206Z-B

Stredne pokročilý stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-207Z-B

Stredne pokročilý stupeň (RJ)

0

2

z

3

E15-208Z-B

Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

T15-0139-B

Technika v biosystémoch

2

2

s

E15-209Z-B

Základný stupeň (FJ)

0

2

z

3

E15-210Z-B

Základný stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-211Z-B

Základný stupeň (RJ)

0

2

z

3

E15-212Z-B

Základný stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

T15-0059-B

Fyzikálne laboratórne techniky

0

2

s

3

T15-0122-B

Metodika a tvorba odb. textu

2

0

z

3

E15-199L-B

Pokročilý stupeň (AJ)

0

2

s

3

E15-200L-B

Pokročilý stupeň (FJ)

0

2

s

3

E15-201L-B

Pokročilý stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-202L-B

Pokročilý stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-203L-B

Pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

s

3

E15-204L-B

Stredne pokročilý stupeň (AJ)

0

2

s

3

E15-205L-B

Stredne pokročilý stupeň (FJ)

0

2

s

3

E15-206L-B

Stredne pokročilý stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-207L-B

Stredne pokročilý stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-208L-B

0

2

s

3

1

2

s

4

E15-209L-B

Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)
Technika a technológie
spracovania odpadov
Základný stupeň (FJ)

0

2

s

3

E15-210L-B

Základný stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-211L-B

Základný stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-212L-B

Základný stupeň (ŠJ)

0

2

s

T15-0036-B

Automatizácia

2

2

s

T15-0091-B

Opravy strojových skupín

2

2

s

T15-0029-B

Teplotechnika a hydrotechnika

2

2

s

T15-0147-B

Štátna skúška: obhajoba záverečnej práce

15

6

3
6
6
6

2.2 Študijný program Výrobné technológie pre automobilový priemysel
Garant ŠP:

doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.

Charakteristika profilu absolventa študijného programu
Absolventi študijného programu „Výrobné technológie pre automobilový priemysel“
v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) sú najmä vybavení potrebnými znalosťami a
predpokladmi pre ďalšie inžinierske štúdium. Absolventi sú tiež spôsobilí vykonávať
profesiu výrobný technológ. Výrobný technológ ovláda všeobecne problematiku technickej
dokumentácie, technickej prípravy výroby, výrobných technológií, dokáže zabezpečovať
chod výrobno-technologických systémov, zlepšovať ich prevádzkové parametre a riešiť
nepredvídané situácie. Dokáže riadiť prevádzku jednotlivých zariadení aj prevádzku
technologických liniek, dokáže riešiť technologické problémy, pozná bezpečnosť
technológií a riziká práce, pozná základy tvorby, štruktúry a charakterizácie materiálov, vie
posúdiť kvalitu materiálov a ich ekologické vlastnosti.

Študijný program: Výrobné technológie pre automobilový priemysel
Študijný plán bakalárskeho ŠP pre dennú formu štúdia prezenčnou metódou:
Kód
predmetu

Povinné predmety

Hodiny
za týždeň

Semester - kredity

P

C

S

1

2

3

T15-0017-B Konštrukcia a prevádzka vozidiel
T15-0109-B Počítačová grafika v technickej
praxi

2

2

s

6

0

4

z

6

T15-0008-B Úvod do štúdia

1

0

z

1

T15-0073-B Základy konštruovania
T15-0103-B Základy strojárskych technológií

2
1

2
2

s
z

6
4

T15-0078-B Integrované systémy riadenia
E15-0107-B Matematika pre technikov

2

1

s

2

2

s

4
6

T15-0089-B Náuka o materiáloch

2

2

s

6

T15-0032-B Základy logistiky

2

1

s

4

T15-0009-B Automobilové spaľovacie motory

2

2

s

6

T1-0097-B

Strojárska technológia

2

2

s

6

T5-0065-B

Technická fyzika

2

2

s

6

16

4

5

6

T15-0072-B

Technická mechanika

2

2

s

T15-0022-B

Mechanizmy motorových vozidiel

2

2

s

6

T15-0090-B

Obrábanie a metrológia

2

2

s

6

T15-0071-B

2
0

2
1

s
z

6
1

T15-0152-B

Pružnosť a pevnosť
Seminár k bakalárskej práci
Technológie výroby a montáže
automobilov

2

2

s

T15-0075-B

Cax technológie

6

T15-0099-B

Roboty a manipulátory
Technologická prípravy výroby

3
3

s

T15-0049-B

1
1
2

2

s
s

6
6

T15-0026-B

Tekutinové mechanizmy

2

2

s

6

T15-0002-B

Odborná prax

z

T15-0003-B

Prevádzková prax

z

8

T15-0006-B

Štátna bakalárska skúška

s

12

T15-0004-B

6

6

10

Spolu kredity za povinné predmety

23

20

24 25 24 30

Spolu kredity za povinne voliteľné predmety

6

6

6

4

6

0

Spolu kredity za výberové predmety

1

4

0

1

0

0

Celkový počet kreditov za semester

30

30

30 30 30 30

Kód
predmetu
T15-0107-B
T15-0066-B
T15-0053-B

Povinne voliteľné predmety

Hodiny
za týždeň

Semester - kredity

P

C

S

1

Konštruktívna geometria
Teoretické základy technických
disciplín

2

2

s

6

2

2

s

6

Základy informatiky

4

2

0

3

s

A15-0023-B Ekológia

2

0

z

3

T15-0042-B

Elektrotechnika

2

2

s

6

T15-0094-B

Riadenie projektov

2

2

s

6

T15-0067-B

Úvod do technickej fyziky

2

2

s

6

T15-0036-B
T15-0011-B
E15-0074-B
U15-0074-B
T15-0079-B

Automatizácia
Dopravné a manipulačné zariadenia
Manažment podniku
Základy práva
Inžinierstvo kvality produkcie Bc.
Riadenie a organizácia výrobných
procesov

2
2
2
2
2

2
2
2
1
2

s
s
s
s
s

2

2

s

T15-0127-B

17

3

4

6
6
6
4
6
6

5

6

T15-0147-B Technika a technológia spracovania
odpadov
T15-0029-B Teplotechnika a hydrotechnika
T15-0012-B Elektrické príslušenstvo vozidiel

1

2

s

4

2
2

2
2

s
s

6

T15-0091-B Opravy strojových skupín

2

2

s

6

T15-0101-B Výrobné stroje a zariadenia

2

2

s

6

6

Štátna skúška: obhajoba záverečnej práce

2.3 Študijný program Obchodovanie a podnikanie s technikou
Garant ŠP:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Charakteristika profilu absolventa študijného programu
Absolventi študijného programu Obchodovanie a podnikanie s technikou sú pripravovaní
pre oblasť podnikania, obchodovania s technikou a riadenia prevádzky strojov
a technických systémov vo výrobných a obchodných firmách a výrobných podnikoch
agropotravinárskeho komplexu. Dôraz je kladený predovšetkým na možnosti a spôsoby
nadobudnutia techniky a jej efektívneho prevádzkovania. V rámci štúdia sa študenti učia
zostavovať a realizovať podnikateľské zámery v oblasti technickej investičnej politiky, sú
pripravovaní pre obchodnú činnosť s technikou vrátane

poradenstva, logistickej

a servisnej činnosti. Študijný program je v značnej miere podporovaný predmetmi
ekonomického charakteru (základy ekonomiky, základy manažmentu a marketingu,
základy účtovníctva, základy obchodného práva, základy komerčných činností ap.)
s ohľadom na budúce odborné zameranie absolventa podnikateľského typu. Posilnená
jazyková príprava dáva možností pre obchodovanie so zahraničnými subjektmi.
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Študijný program: Obchodovanie a podnikanie s technikou
Študijný plán bakalárskeho ŠP pre dennú formu štúdia prezenčnou metódou:
Kód
predmetu

Hodiny
za týždeň

Povinné predmety

Semester - kredity

P

C

S

1

2

3

4

T15-0107-B Konštruktívna geometria
Teoretické základy technických
T15-0066-B
disciplín
T15-0008-B Úvod do štúdia

2

2

s

6

2

2

s

6

1

0

z

1

T15-0073-B Základy konštruovania

2

2

s

6

E15-0015-B Ekonomika pre neekonómov

2

2

s

6

E15-0107-B Matematika pre technikov

2

2

s

6

T15-0067-B Úvod do technickej fyziky

2

2

s

6

T15-0011-B Dopravné a manipulačné zariadenia

2

2

s

6

E15-0074-B Manažment podniku

2

2

s

6

T15-0065-B Technická fyzika

2

2

s

6

T15-0139-B Technika v biosystémoch

2

2

s

6

T15-0090-B Obrábanie a metrológia

2

2

s

6

T15-0128-B Riadenie a plánovanie výroby

2

2

s

6

T15-0004-B Seminár k bakalárskej práci

0

1

z

1

5

T15-0149-B Technológie v chove zvierat

2

2

s

6

E15-0169-B Základy účtovníctva

2

2

s

6

T15-0036-B Automatizácia

2

2

s

6

E15-0098-B Obchodné podnikanie

2

2

s

6

T15-0130-B Stavebné stroje

2

2

s

6

6

T15-0002-B Odborná prax

z

T15-0003-B Prevádzková prax

z

8

T15-0006-B Štátna bakalárska skúška

s

12

10

Spolu kredity za povinné predmety

19 18 24

25

18 30

Spolu kredity za povinne voliteľné predmety

9

9

3

3

10

0

Spolu kredity za výberové predmety

2

3

3

2

2

0

Celkový počet kreditov za semester

30 30 30

30

30 30

19

Hodiny
za týždeň
P
C
S

1

E15-199Z-B Pokročilý stupeň (AJ)

0

2

z

3

E15-200Z-B Pokročilý stupeň (FJ)

0

2

z

3

E15-201Z-B Pokročilý stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-202Z-B Pokročilý stupeň (RJ)

0

2

z

3

E15-203Z-B Pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

E15-204Z-B Stredne pokročilý stupeň (AJ)

0

2

z

3

E15-205Z-B Stredne pokročilý stupeň (FJ)

0

2

z

3

E15-206Z-B Stredne pokročilý stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-207Z-B Stredne pokročilý stupeň (RJ)

0

2

z

3

E15-208Z-B Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

E15-209Z-B Základný stupeň (FJ)

0

2

z

3

E15-210Z-B Základný stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-211Z-B Základný stupeň (RJ)

0

2

z

3

E15-212Z-B Základný stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

T15-0053-B Základy informatiky

0

3

s

4

U15-0073-B Základy obchodného práva

2

2

s

6

T15-0042-B Elektrotechnika

2

2

s

6

E15-199L-B Pokročilý stupeň (AJ)

0

2

s

3

E15-200L-B Pokročilý stupeň (FJ)

0

2

s

3

E15-201L-B Pokročilý stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-202L-B Pokročilý stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-203L-B Pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

s

3

E15-204L-B Stredne pokročilý stupeň (AJ)

0

2

s

3

E15-205L-B Stredne pokročilý stupeň (FJ)

0

2

s

3

E15-206L-B Stredne pokročilý stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-207L-B Stredne pokročilý stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-208L-B Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

s

3

E15-209L-B Základný stupeň (FJ)

0

2

s

3

E15-210L-B Základný stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-211L-B Základný stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-212L-B Základný stupeň (ŠJ)

0

2

s

3

T15-0032-B Základy logistiky

2

1

s

4

Kód
predmetu

Povinne voliteľné predmety
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Semester - kredity
2

3

4

5

6

E15-199Z-B Pokročilý stupeň (AJ)

0

2

z

3

E15-200Z-B Pokročilý stupeň (FJ)

0

2

z

3

E15-201Z-B Pokročilý stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-202Z-B Pokročilý stupeň (RJ)

0

2

z

3

E15-203Z-B Pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

E15-204Z-B Stredne pokročilý stupeň (AJ)

0

2

z

3

E15-205Z-B Stredne pokročilý stupeň (FJ)

0

2

z

3

E15-206Z-B Stredne pokročilý stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-207Z-B Stredne pokročilý stupeň (RJ)

0

2

z

3

E15-208Z-B Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

T15-0072-B Technická mechanika
Technika pre výrobu a spracovanie
T15-0135-B
biomasy
E15-209Z-B Základný stupeň (FJ)

2

2

s

6

2

2

s

6

0

2

z

3

E15-210Z-B Základný stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-211Z-B Základný stupeň (RJ)

0

2

z

3

E15-212Z-B Základný stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

E15-199L-B Pokročilý stupeň (AJ)

0

2

s

3

E15-200L-B Pokročilý stupeň (FJ)

0

2

s

3

E15-201L-B Pokročilý stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-202L-B Pokročilý stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-203L-B Pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

s

3

E15-204L-B Stredne pokročilý stupeň (AJ)

0

2

s

3

E15-205L-B Stredne pokročilý stupeň (FJ)

0

2

s

3

E15-206L-B Stredne pokročilý stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-207L-B Stredne pokročilý stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-208L-B Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)
Technika a technológie spracovania
T15-0147-B
odpadov
E15-209L-B Základný stupeň (FJ)

0

2

s

3

1

2

s

4

0

2

s

3

E15-210L-B Základný stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-211L-B Základný stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-212L-B Základný stupeň (ŠJ)

0

2

s

3

T15-0023-B Motory na alternatívne palivá

2

1

s

4

T15-0145-B Procesná technika

2

2

s

6

T15-0140-B Výrobné systémy pre rastlinnú výrobu

2

2

s

6

Štátna skúška: obhajoba záverečnej práce
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2.4 Študijný program Automobilová doprava

Garant ŠP:

doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.

Charakteristika profilu absolventa študijného programu
Absolventi študijného programu dokážu analyzovať technické problémy a možnosti, ktoré
sa otvárajú v rôznych oblastiach strojov a zariadení v automobilovej doprave. Dokážu
navrhovať časti systémov aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky, vytvárať takéto
systémy a implementovať ich na mieste. Vedia spolupracovať s manažérmi, používateľmi
systému a špecialistami iných profesií.

Absolventi majú znalosti o teórii strojárskych

systémov a o ich aplikovaní na konštrukčné, technologické a prevádzkové problémy.
Absolventi

študijného

programu

nachádzajú

uplatnenie

v rôznych

odvetviach

hospodárstva, vo verejnom aj v súkromnom sektore, a to ako v poľnohospodárskych, tak
aj v iných technických a priemyselných podnikoch. Dokážu projektovať a riadiť technické
systémy slúžiace na dopravu materiálov i ľudí v pôdohospodárstve, v komunálnych
službách i v iných rezortoch. Ovládajú problematiku riadenia prevádzky a zabezpečovania
spoľahlivosti technických prostriedkov na dopravu a manipuláciu v uvedených oblastiach.
Vedia sa uplatniť aj v tímoch vývojárov, technológov a prevádzkových inžinierov.

Študijný program: Automobilová doprava
Študijný plán bakalárskeho ŠP pre dennú formu štúdia prezenčnou metódou:
Hodiny
za týždeň
P
C
S

1

2
2

2
2

s
s

6
6

2

2

s

6

T15-0008-B

Konštruktívna geometria
Materiály a technológie
Teoretické základy technických
disciplín
Úvod do štúdia

1

0

z

1

T15-0073-B

Základy konštruovania

2

2

s

6

T15-0042-B

Elektrotechnika

2

2

s

6

E15-0107-B

Matematika pre technikov
Riadenie a organizácia výrobných
procesov
Úvod do technickej fyziky

2

2

s

6

2

2

s

6

2

2

s

6

Kód
predmetu
T15-0107-B
T15-0087-B
T15-0066-B

T15-0127-B
T15-0067-B

Povinné predmety
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Semester - kredity
2

3

4

5

6

T15-0065-B

Dopravné a manipulačné
zariadenia
Počítačová grafika v technickej
praxi
Technická fyzika

T15-0072-B

Technická mechanika

2

2

s

T15-0009-B

Automobilové spaľovacie motory

2

2

s

6

T15-0090-B

Obrábanie a metrológia

2

2

s

6

T15-0071-B

Pružnosť a pevnosť

2

2

s

6

T15-0004-B

0

1

z

1

1

2

s

4

T15-0032-B

Seminár k bakalárskej práci
Technika a technológie
spracovania odpadov
Základy logistiky

2

1

s

4

T15-0022-B

Mechanizmy motorových vozidiel

2

2

s

6

T15-0146-B

Stacionárne dopravné zariadenia

1

2

s

4

T15-0026-B

Tekutinové mechanizmy

2

2

s

6

T15-0027-B

Teória a konštrukcia traktorov

2

2

s

6

T15-0002-B

Odborná prax

z

T15-0003-B

Prevádzková prax

z

8

T15-0006-B

Štátna bakalárska skúška

s

12

T15-0011-B
T15-0109-B

T15-0147-B

2

2

s

6

0

4

z

6

2

2

s

6
6

10

Spolu kredity za povinné predmety

25 24 24 27 22 30

Spolu kredity za povinne voliteľné predmety

4

6

6

0

6

0

Spolu kredity za výberové predmety

1

0

0

3

2

0

Celkový počet kreditov za semester

30 30 30 30 30 30

Kód
predmetu

Hodiny
za týždeň

Povinne voliteľné predmety

Semester - kredity

P

C

S

1

T15-0017-B

Konštrukcia a prevádzka vozidiel

2

2

s

6

T15-0023-B

Motory na alternatívne palivá

2

1

s

4

E15-199Z-B

Pokročilý stupeň (AJ)

0

2

z

3

E15-200Z-B

Pokročilý stupeň (FJ)

0

2

z

3

E15-201Z-B

Pokročilý stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-202Z-B

Pokročilý stupeň (RJ)

0

2

z

3

E15-203Z-B

Pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

E15-204Z-B

Stredne pokročilý stupeň (AJ)

0

2

z

3

E15-205Z-B

Stredne pokročilý stupeň (FJ)

0

2

z

3

E15-206Z-B

Stredne pokročilý stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-207Z-B

Stredne pokročilý stupeň (RJ)

0

2

z

3
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2

3

4

5

6

E15-208Z-B

Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

E15-209Z-B

Základný stupeň (FJ)

0

2

z

3

E15-210Z-B

Základný stupeň (NJ)

0

2

z

3

E15-211Z-B

Základný stupeň (RJ)

0

2

z

3

E15-212Z-B

Základný stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

T15-0053-B

Základy informatiky

0

3

s

4

E15-199L-B

Pokročilý stupeň (AJ)

0

2

s

3

E15-200L-B

Pokročilý stupeň (FJ)

0

2

s

3

E15-201L-B

Pokročilý stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-202L-B

Pokročilý stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-203L-B

Pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

s

3

T15-0130-B

Stavebné stroje

2

2

s

6

E15-204L-B

Stredne pokročilý stupeň (AJ)

0

2

s

3

E15-205L-B

Stredne pokročilý stupeň (FJ)

0

2

s

3

E15-206L-B

Stredne pokročilý stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-207L-B

Stredne pokročilý stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-208L-B

Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)

0

2

s

3

E15-209L-B

Základný stupeň (FJ)

0

2

s

3

E15-210L-B

Základný stupeň (NJ)

0

2

s

3

E15-211L-B

Základný stupeň (RJ)

0

2

s

3

E15-212L-B

Základný stupeň (ŠJ)

0

2

z

3

T15-0059-B

Fyzikálne laboratórne techniky

0

2

s

3

T15-0082-B

Konštrukcia a riadenie vozidiel

2

2

s

6

T15-0139-B

Technika v biosystémoch

2

2

s

6

T15-0029-B

Teplotechnika a hydrotechnika

2

2

s

6

E15-0125-B

Etika

0

2

s

3

E15-0083-B

Základy manažmentu

3

1

s

4

T15-0036-B

Automatizácia

2

2

s

6

T15-0012-B

Elektrické príslušenstvo vozidiel

2

2

s

6

Štátna skúška: obhajoba záverečnej práce
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2.5 Študijný program Riadiace systémy vo výrobnej technike

Garant ŠP:

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.

Charakteristika profilu absolventa študijného programu
Absolvent študijného programu Riadiace systémy vo výrobnej technike získa teoretické
a praktické poznatky z oblasti informačných a riadiacich systémov s dôrazom na ich
aplikáciu vo výrobných procesoch. Dokáže analyzovať a riešiť situácie, ktoré môžu nastať
pri ich návrhu, tvorbe a aplikácii vo výrobnom procese. Disponuje poznatkami
o možnostiach využitia riadiacich prvkov a systémov pre rôzne druhy výrobnej techniky.
Integruje technické, informačné, komunikačné a ekonomické vedomosti potrebné pre
zabezpečenie návrhu a prevádzky týchto systémov. Dokáže riešiť technické problémy
spôsobené ich prevádzkou. Absolvent

pozná,

dokáže prevádzkovať, navrhovať

a implementovať vhodné systémy pre konkrétne technické zariadenia a výrobné procesy.
Pozná princípy a zásady konštrukcie a riadenia riadiacich elementov a je schopný vytvoriť
vhodný aplikačný software pre ich prevádzku a riadenie. Prostredníctvom vhodného
informačného a/alebo riadiaceho systému dokáže zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú,
ekonomickú a ekologickú prevádzku výrobného procesu.
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Študijný program: Riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný plán bakalárskeho ŠP pre dennú formu štúdia prezenčnou
a kombinovanou metódou:
Kód
predmetu

Hodiny
za týždeň

Povinné predmety

Semester - kredity

P

C

S

1

T15-0033-B Algoritmy a dátové štruktúry

1

2

s

4

2

3

4

5

T15-0087-B Materiály a technológie
Počítačová grafika v technickej
T15-0109-B
praxi
T15-0008-B Úvod do štúdia

2

2

s

6

0

4

z

6

1

0

z

1

T15-0073-B Základy konštruovania

2

2

s

6

T15-0042-B Elektrotechnika

2

2

s

6

E15-0107-B Matematika pre technikov

2

2

s

6

T15-0052-B Úvod do programovania

1

3

s

6

T15-0067-B Úvod do technickej fyziky

2

2

s

6

T15-0036-B Automatizácia

2

2

s

6

T15-0065-B Technická fyzika

2

2

s

6

T15-0072-B Technická mechanika

2

2

s

6

T15-0051-B Technické meranie

2

2

s

6

T15-0039-B Elektroenergetika

2

2

s

6

T15-0040-B Elektronika
Riadenie a organizácia výrobných
T15-0127-B
procesov
T15-0004-B Seminár k bakalárskej práci

2

2

s

6

2

2

s

6

0

1

z

1

E15-0063-B Základy počítačových sietí

2

2

s

6

T15-0038-B Číslicová elektronika

2

2

s

6

T15-0145-B Procesná technika

2

2

s

6

T15-0049-B Roboty a manipulátory

1

3

s

6

T15-0026-B Tekutinové mechanizmy

2

2

s

6

6

T15-0002-B Odborná prax

z

10

T15-0003-B Prevádzková prax

z

8

T15-0006-B Štátna bakalárska skúška

s

12

Spolu kredity za povinné predmety

23 24 24 25 24 30

Spolu kredity za povinne voliteľné predmety

6

4

6

4

6

0

Spolu kredity za výberové predmety

1

2

0

1

0

0

Celkový počet kreditov za semester

30 30 30 30 30 30
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Kód
predmetu

Povinne voliteľné predmety

Hodiny
za týždeň

Semester - kredity

P

C

S

1

2

2

s

6

2

2

s

6

0

3

s

4

2

2

s

6

1

3

s

6

2

2

s

6

2

2

s

6

2

2

s

6

2

1

s

4

2

0

z

3

T15-0090-B

Aplikačné programovanie
Dopravné a manipulačné
zariadenia
Technika v biosystémoch
Fyzikálne princípy v
ekoenergetike
Integrované systémy riadenia
Metodika a tvorba odborného
textu
Obrábanie a metrológia

2

2

s

6

T15-0071-B

Pružnosť a pevnosť

2

2

s

6

T15-0146-B

Stacionárne dopravné zariadenia

1

2

s

4

T15-0099-B

Technologická príprava výroby

2

2

s

6

T15-0101-B

Výrobné stroje a zariadenia

2

2

s

6

T15-0135-B
T15-0066-B
T15-0043-B
T15-0094-B
T15-0034-B
T15-0011-B
T15-0139-B
T15-0060-B
T15-0078-B
T15-0122-B

Technika pre výrobu a
spracovanie biomasy
Teoretické základy technických
disciplín
Informačné a databázové
systémy
Riadenie projektov

Štátna skúška: obhajoba záverečnej práce
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2

3

4

5

6

Inžinierske študijné programy

3

V akademickom roku 2019/2020 otvára Technická fakulta SPU v Nitre v dennej forme
štúdia prezenčnou metódou 5 študijných programov a

v dennej

forme

štúdia

kombinovanou metódou 2 študijné programy, a to v študijnom programe Strojárstvo:
-

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (DF, DFK)

-

Poľnohospodárska technika (DF)

-

Obchodovanie a podnikanie s technikou (DF)

-

Automobilové dopravné systémy (DF)

-

Riadiace systémy vo výrobnej technike (DF, DFK)

3.1 Študijný program Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
Garant ŠP:

prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Charakteristika profilu absolventa študijného programu
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Kvalita
a bezpečnosť vo výrobných technológiách spôsobilí systémovo a komplexne riešiť
materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku pri racionalizácii, modernizácii
a návrhu nových výrobných strojárskych a elektrotechnických procesov a systémov. Tieto
schopnosti sú integrované s vedomosťami ekonomického charakteru, čo absolventom
umožňuje riešiť aj problémy riadenia a prevádzkovania strojárskych a elektrotechnických
výrob. Všetky tieto činnosti vykonáva s podporou CAx technológií, metód matematického
modelovania, metód simulácie, logistiky a matematickej optimalizácie.
Predpokladá sa, že absolventi skončili prvostupňové štúdium v niektorom príbuznom
študijnom odbore (študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky).
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Študijný program: Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
Študijný plán inžinierskeho ŠP pre dennú formu štúdia prezenčnou
a kombinovanou metódou:
Kód
predmetu

Hodiny
za týždeň

Povinné predmety

Semester - kredity

P

C

S

1

2

3

T15-0155-I

Časti strojov

2

2

s

6

T15-0080-I

Inžinierstvo kvality produkcie (Ing)

2

1

s

4

T15-0083-I

Konštrukčné materiály

2

1

s

4

T15-0086-I

Manažérstvo údržby a opráv

T15-0088-I

Metrológia v riadení kvality

2
2

2
1

s
s

6
4

T15-0104-I

Bezpečnosť technických systémov

2

1

s

4

T15-0092-I

1

3

z

6

2

1

s

4

T15-0005-I

Počítačom podporovaná výroba
Polymérne a kompozitné materiály a
ich spracovanie
Seminár k diplomovej práci

0

1

z

1

T15-0024-I

Servisná logistika

T15-0095-I

Simulácia výrobných procesov

2
2

2
1

s
s

6
4

T15-0076-I

Diagnostika strojov a zariadení

2

2

s

6

T15-0081-I

Komplexné manažérstvo kvality
Prevádzkovanie a bezpečnosť
technických zariadení

1

2

s

4

2

2

s

6

Progresívne výrobné technológie

2

1

s

4

Projektovanie výrobných systémov
Diplomová prax
Štátna inžinierska skúška

2

2

s
z
s

6

T15-0156-I

T15-0110-I
T15-0093-I
T15-0124-I
T15-0001-I
T15-0007-I

4

10
20

Spolu kredity za povinné predmety

24

25

26

30

Spolu kredity za povinne voliteľné predmety

6

5

4

0

Počet kreditov za semester

30

30

30

30

Kód
predmetu

Povinne voliteľné predmety

T15-0055-I

Aplikovaná fyzika

T15-0102-I

Výrobné technológie a montáž

29

Hodiny za
týždeň

Semester - kredity

P

C

S

1

2
2

2
2

s
s

6
6

2

3

4

T15-0055-I

Aplikovaná fyzika

T15-0102-I

T15-0116-I

Výrobné technológie a montáž
Experimentálne metódy vo
výrobných technológiách
Manažérstvo technického rozvoja

T15-0070-I

Progresívne metódy konštruovania

T15-0147-I

Programovanie 1

T15-0106-I

Energetický audit

T15-0044-I

Informačné systémy

T15-0096-I

Spoľahlivosť technických systémov

T15-0100-I

Tribológia a tribotechnika

T15-0077-I

2
2

2
2

s
s

2
2
0
1
2
1
2
2

1
2
3
3
2
3
2
1

s
s
s
z
s
s
s
s

6
6
4
6
4
6
6

6
6
4

Štátna skúška: obhajoba záverečnej práce

3.2

Študijný program Poľnohospodárska technika

Garant ŠP:

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Charakteristika profilu absolventa študijného programu
Absolventi sú pripravovaní pre oblasť práce s technikou a riadenia prevádzky strojov
a technických systémov vo výrobných a výrobných podnikoch agropotravinárskeho
komplexu. V rámci štúdia sú študenti v rozsahu inžinierskych vedomostí pripravovaní pre
praktickú činnosť s technikou, vrátane poradenstva, logistickej a servisnej činnosti.
Študijný program je podporovaný aj predmetmi ekonomického charakteru s ohľadom na
budúce odborné zameranie absolventa. Najlepší absolventi študijného programu Študijný
odbor - Poľnohospodárska a lesnícka technika majú všetky predpoklady k tomu, aby
pokračovali v 3. stupni vysokoškolského univerzitného štúdia v odbore 6.1.14 Technika
a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby.
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Študijný program: Poľnohospodárska technika
Študijný plán inžinierskeho ŠP pre dennú formu štúdia prezenčnou metódou:
Kód
predmetu

Hodiny
za týždeň

Povinné predmety

Semester - kredity

P

C

S

1

2

3

T15-0155-I

Časti strojov

2

2

s

6

T15-0148-I

Technika pre chov zvierat

2

2

s

6

T15-0132-I

2

2

s

6

2

2

s

6

T15-0116-I

Technika pre pestovanie plodín
Technika pre zavlažovanie a
odvodňovanie
Manažérstvo technického rozvoja

2

2

s

6

T15-0005-I

Seminár k diplomovej práci

0

1

z

1

T15-0024-I

Servisná logistika

2

2

s

6

T15-0133-I

Technika pre pozberové technológie

2

2

s

6

T15-0137-I

Technika pre zber poľných plodín

2

2

s

6

T15-0105-I

CAD metódy v technickej praxi

2

2

z

6

T15-0076-I

Diagnostika strojov a zariadení

2

2

s

6

T15-0124-I

Projektovanie výrobných systémov

2

2

s

6

T15-0129-I

Riadenie prevádzky strojov

2

2

s

6

T15-0001-I

Diplomová prax

z

T15-0007-I

Štátna inžinierska skúška

s

T15-0136-I

4

10
20

Spolu kredity za povinné predmety

24

25

24

30

Spolu kredity za povinne voliteľné predmety

6

4

4

0

Spolu kredity za výberové predmety

0

1

2

0

Počet kreditov za semester

30

30

30

30

Kód
predmetu

Hodiny
za týždeň

Povinne voliteľné predmety

Semester - kredity

P

C

S

1

2
2

2
2

s
s

6
6

2

2

s

6

2

T15-0020-I

Manipulačná technika

T15-0121-I

T15-0114-I

Mechanizácia vinárstva
Prevádzkovanie a bezpečnosť
technických zariadení
Ergonómia

2

2

s

6

T15-0123-I

Presné poľnohospodárstvo

2

2

s

6

T15-0070-I

Progresívne metódy konštruovania

0

3

s

4

T15-0110-I
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3

4

T15-0095-I

Simulácia výrobných procesov

2

2

s

T15-0041-I

Informačné systémy

1

3

s

6

T15-0083-I

Konštrukčné materiály

2

1

s

4

T15-0144-I

Potravinárska technika

2

2

s

6

T15-0131-I

Technika pre parkové úpravy

1

1

s

3

T15-0031-I

Využitie tepelných procesov

2

2

s

6

4

Štátna skúška: obhajoba záverečnej práce

3.3 Študijný program: Technika pre biosystémy
Garant ŠP:

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Charakteristika profilu absolventa študijného programu
Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom programe Technika pre biosystémy je
spôsobilý
a

efektívne

prevádzkovať

navrhovať,

technické

optimalizovať,

prostriedky

projektovať,

používané

v

riadiť,

biosystémoch

kontrolovať
vo

výrobe

poľnohospodárskych produktov (rastlinných aj živočíšnych), potravinárstve, využití
biomasy pre energetické a iné premyslené využitie.
Je schopný využiť rozsiahly základ vedomostí technického charakteru opierajúci sa
o kľúčové matematické a fyzikálne znalosti, princípy funkcie mechanizmov, strojov
a

zariadení,

základy

strojárskej

technológie,

základy

pestovania

a

výroby

poľnohospodárskych plodín, chovu hospodárskych zvierat a spracovania biologických
surovín.
Dokáže sa uplatniť na trhu práce v pozícií výrobného inžiniera technického zamerania,
pripraveného na riadenie výroby, projektovanie výrobných liniek a zabezpečenie ich
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky nielen v poľnohospodárstve, ale aj v bioenergetike,
v potravinárstve, v technických službách i ako pracovník vo vývoji, skúšaní a certifikovaní
strojov, ako i v údržbe a opravárenstve a aj ako učiteľ odborných predmetov na stredných
školách.
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V priebehu štúdia získa potrebné vedomosti a dokáže pochopiť podstatné pojmy, princípy
a teoretické základy konštrukcie strojov v danej oblasti.
Získané poznatky a vedomosti je schopný použiť pri navrhovaní a projektovaní
technických systémov a to takým spôsobom, že ním navrhnuté systémy spĺňajú
požiadavky na technickú racionálnosť, ekologickú bezpečnosť a nezávadnosť voči
životnému prostrediu, ekonomickú efektívnosť a hospodárnosť, bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci.
Dokáže použiť primerané teoretické nástroje a praktické postupy pri špecifikovaní,
navrhovaní, hodnotení a implementovaní príslušných strojov a zariadení do výrobných
systémov. Je schopný kriticky analyzovať a aplikovať vhodné technológie. Dokáže tieto
systémy hodnotiť podľa kritérií technickej, ekonomickej a environmentálnej

účinnosti,

bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Je schopný posúdiť rizikové oblasti.
Nachádza a prezentuje vlastné riešenia, pričom je schopný používať moderné metódy
a prostriedky. Využíva pri tom aj informačné technológie bezprostredne prepojené na
výrobné systémy. Dokáže účinne a efektívne prevádzkovať príslušné zariadenia.
Sleduje najnovší vývoj vo svojej disciplíne a rozvíja vlastný profesionálny rozvoj vlastným
vzdelávaním. Študijný program je podporovaný aj predmetmi ekonomického charakteru
s ohľadom na budúce odborné zameranie absolventa. Najlepší absolventi študijného
programu Študijný odbor - Poľnohospodárska a lesnícka technika majú všetky
predpoklady k tomu, aby pokračovali v 3. stupni vysokoškolského univerzitného štúdia
v odbore 6.1.14 Technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby.

Študijný program: Technika pre biosystémy
Študijný plán inžinierskeho ŠP pre dennú formu štúdia prezenčnou metódou:
Kód
predmetu

Hodiny
za týždeň

Povinné predmety

Semester - kredity

P

C

S

1

2

T15-0113-I

Bioenergetika

2

2

s

6

T15-0141-I

Bioinžinierstvo

2

2

s

6

Časti strojov
Technika pre pestovanie plodín

2
2

2
2

s
s

6
6

T15-0106-I

Energetický audit

2

2

s

6

T15-0005-I

Seminár k diplomovej práci

0

1

z

1

T15-0024-I

Servisná logistika

2

2

s

6

T15-0155-I
T15-0132-I
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3

4

T15-0133-I

Technika pre pozberové technológie

2

2

s

6

T15-0137-I

Technika pre zber poľných plodín

2

2

s

6

Diagnostika strojov a zariadení

2

2

s

6

T15-0144-I

Potravinárska technika

2

2

s

6

T15-0124-I

Projektovanie výrobných systémov

2

2

s

6

T15-0148-I

Technika pre chov zvierat

2

2

s

6

T15-0001-I

Diplomová prax

z

10

T15-0007-I

Štátna inžinierska skúška

s

20

T15-0076-I

Spolu kredity za povinné predmety

24

25

24

30

Spolu kredity za povinne voliteľné predmety

6

5

6

0

Počet kreditov za semester

30

30

30

30

Kód
predmetu

Hodiny
za týždeň

Povinne voliteľné predmety

Semester - kredity

P

C

S

1

2

3

A15-0007-I

Agrochémia a výživa rastlín

1

3

s

6

T15-0121-I

2

2

s

6

2

2

s

6

2

1

s

4

2

2

s

6

T15-0116-I

Mechanizácia vinárstva
Technika pre zavlažovanie a
odvodňovanie
Bezpečnosť technických systémov
Environmentálna fyzika a
ekoenergetika
Manažérstvo technického rozvoja

2

2

s

6

T15-0123-I

Presné poľnohospodárstvo

2

2

s

6

T15-0070-I

Progresívne metódy konštruovania

0

3

s

4

T15-0061-I

Inžinierska ekológia

2

2

s

6

T15-0062-I

Metodika experimentu

0

2

s

3

T15-0129-I

Riadenie prevádzky strojov
Využitie odpadov v
poľnohospodárstve
Využitie tepelných procesov

2

2

s

6

2

1

s

4

2

2

s

6

T15-0136-I
T15-0104-I
T15-0058-I

A15-0035-I
T15-0031-I

Štátna skúška: obhajoba záverečnej práce
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3.4 Študijný program Automobilové dopravné systémy
Garant ŠP:

prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

Charakteristika profilu absolventa študijného programu
Absolvent študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia (2. stupeň) má vedomosti
z oblasti

teórie

konštruovania

a stavby

dopravných

a manipulačných

zariadení,

stavebných strojov, úpravníckych strojov a poľnohospodárskych strojov. Ďalej z oblasti
projektovania logických (dopravných a manipulačných) systémov, napríklad riadenie
a regulácia materiálových tokov, skladové hospodárstvo, systémové riešenie manipulácie
s materiálom a z nasadenia mobilných pracovných strojov. Je schopný tvoriť, realizovať
a riadiť vysoko efektívne integrované systémy s dopravnými strojmi a zariadeniami.
Má prehĺbené vedomosti z pružnosti a pevnosti, spoľahlivosti a životnosti konštrukcií
s využitím CAD a znalostných systémov. Je schopný samostatne navrhovať a konštruovať
dopravné stroje a zariadenia s ohľadom na požiadavky ich funkčnosti, bezpečnosti
a spoľahlivosti. Ovláda metódy projektovania materiálových tokov s využitím moderných
logických princípov.

Študijný program: Automobilové dopravné systémy
Študijný plán inžinierskeho ŠP pre dennú formu štúdia prezenčnou
metódou:
Kód
predmetu

Hodiny
za týždeň

Povinné predmety

Semester - kredity

P

C

S

1

2

T15-0155-I

Časti strojov

2

2

s

6

T15-0013-I

Environmentálna technika

2

2

s

6

T15-0028-I

Teória manipulačnej techniky

2

2

s

6

T15-0030-I

Vlastnosti motorových vozidiel

2

2

s

6

T15-0010-I

Dopravná technika

2

2

s

6

T15-0018-I

2

2

s

6

T15-0021-I

Legislatíva v cestnej doprave
Mechanizmy komunálnej a
manipulačnej techniky

2

2

s

6

T15-0005-I

Seminár k diplomovej práci

0

1

z

1

T15-0024-I

Servisná logistika

2

2

s

6

T15-0076-I

Diagnostika strojov a zariadení

2

2

s
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3

6

4

T15-0106-I

Energetický audit

2

2

s

6

T15-0020-I

Manipulačná technika
Projektovanie výrobných systémov

2
2

s
s

6

T15-0124-I

2
2

T15-0001-I

Diplomová prax

z

T15-0007-I

Štátna inžinierska skúška

s

Spolu kredity za povinné predmety

6
10
20
24

25

24

30

Spolu kredity za povinne voliteľné predmety

6

5

6

0

Počet kreditov za semester

30

30

30

30

Kód
predmetu

Povinne voliteľné predmety

Hodiny za
týždeň

Semester - kredity

P

C

S

1

2

3

T15-0055-I

Aplikovaná fyzika

2

2

s

6

T15-0096-I

Spoľahlivosť technických systémov
Využitie tepelných procesov

2

2

s

6

2

2

s

6

2

1

s

4

T15-0014-I

Bezpečnosť technických systémov
Environmentálne technológie

2

2

s

6

T15-0116-I

Manažérstvo technického rozvoja

2

2

s

6

T15-0086-I

Manažérstvo údržby a opráv

2

2

s

6

E15-0079-I

Organizácia manažérskej práce

2

2

s

6

T15-0044-I

2

2

s

6

T15-0016-I

Informačné systémy
Komunálna technika pre údržbu a
čistenie

2

2

s

6

T15-0062-I

Metodika experimentu

2

0

s

3

T15-0070-I

Progresívne metódy konštruovania

0

3

s

4

T15-0025-I

Sklady a skladové hospodárstvo

2

2

s

6

T15-0031-I
T15-0104-I

Štátna skúška: obhajoba záverečnej práce
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3.5 Študijný program Riadiace systémy vo výrobnej technike
Garant ŠP:

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.

Charakteristika profilu absolventa študijného programu
Absolvent študijného programu Riadiace systémy vo výrobnej technike získa teoretické
a praktické poznatky z oblasti informačných a riadiacich systémov s dôrazom na ich
aplikáciu vo výrobných procesoch. Dokáže analyzovať a riešiť situácie, ktoré môžu nastať
pri ich návrhu, tvorbe a aplikácii vo výrobnom procese. Disponuje poznatkami
o možnostiach využitia riadiacich prvkov a systémov pre rôzne druhy výrobnej techniky.
Integruje technické, informačné, komunikačné a ekonomické vedomosti potrebné pre
zabezpečenie návrhu a prevádzky týchto systémov. Dokáže riešiť technické problémy
spôsobené ich prevádzkou. Absolvent

pozná,

dokáže prevádzkovať, navrhovať

a implementovať vhodné systémy pre konkrétne technické zariadenia a výrobné procesy.
Pozná princípy a zásady konštrukcie a riadenia riadiacich elementov a je schopný vytvoriť
vhodný aplikačný softvér na ich prevádzku a riadenie. Prostredníctvom vhodného
informačného a/alebo riadiaceho systému dokáže zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú,
ekonomickú a ekologickú prevádzku výrobného procesu.

Študijný program: Riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný plán inžinierskeho ŠP pre dennú formu štúdia prezenčnou
metódou a dennú formu štúdia kombinovanou metódou:
Kód
predmetu

Hodiny
za týždeň

Povinné predmety

Semester - kredity

P

C

S

1

2

T15-0155-I

Časti strojov

2

2

s

6

T15-0041-I

Elektrotechnické predpisy

0

3

s

4

T15-0044-I

Informačné systémy

1

3

s

6

T15-0070-I

Progresívne metódy konštruovania

0

3

s

4

T15-0050-I

Technická kybernetika

1

3

s

6

T15-0035-I

2

2

s

6

T15-0037-I

Aplikovaná elektronika
Automatizácia technologických
procesov

1

3

s

6

T15-0047-I

Programovanie 1

1

3

z

6
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3

4

T15-0005-I

Seminár k diplomovej práci

0

1

z

1

T15-0024-I

Servisná logistika
Mikrokontrolery v riadiacej technike

2
3

s
s

6

T15-0045-I

2
1

T15-0046-I

Moderné komunikačné prostriedky

2

2

s

6

T15-0048-I

Programovanie 2

1

3

s

6

T15-0124-I
T15-0001-I

Projektovanie výrobných systémov
Diplomová prax

2
0

2
0

s
z

6

T15-0007-I

Štátna inžinierska skúška

0

0

s

6

10
20

Spolu kredity za povinné predmety

26

25

24

30

Spolu kredity za povinne voliteľné predmety

4

5

6

0

Celkový počet kreditov za semester

30

30

30

30

Kód
predmetu

Hodiny
za týždeň

Povinne voliteľné predmety

Semester - kredity

P

C

S

1

1

1

s

3

0

4

z

6

2

2

s

6

2

1

s

4

T15-0116-I

CAD metódy v technickej praxi
Prevádzkovanie a bezpečnosť
technických zariadení
Experimentálne metódy vo výrobných
technológiách
Manažérstvo technického rozvoja

2

2

s

6

T15-0092-I

Počítačom podporovaná výroba

0

4

z

6

T15-0064-I

Počítačové spracovanie obrazu

1

2

s

4

T15-0076-I

Diagnostika strojov a zariadení

2

2

s

6

T15-0062-I

Metodika experimentu

2

0

s

3

T15-0144-I

Potravinárska technika

2

2

s

6

T15-0096-I

Spoľahlivosť technických systémov

2

2

s

6

T15-0054-I
T15-0105-I
T15-0110-I
T15-0077-I

Aplikácia OS Linux vo fyzike a
technike

Štátna skúška: obhajoba záverečnej práce
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2

3

4

4 Doplňujúce pedagogické štúdium

SPU v Nitre zabezpečuje pre absolventov a študentov vysokých škôl doplňujúce
pedagogické štúdium v zmysle Vyhlášky č. 581/2007 Z.z. MŠ SR o doplňujúcom
pedagogickom štúdiu (ďalej DPŠ). Absolventi získajú pedagogickú spôsobilosť na
vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo
študijných odborov a vykonané štátne skúšky.
SPU má v súčasnosti akreditované nasledovné programy DPŠ pre absolventov
inžinierskych študijných programov s platnosťou do 31. 12. 2019:

-

na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných ekonomických predmetov,

-

na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných technických predmetov,

-

na

výkon

pedagogickej

činnosti

učiteľa

profesijných potravinárskych

predmetov,
-

na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných poľnohospodárskych
predmetov.

Na organizovaní a vyučovaní „Doplňujúceho pedagogického štúdia“ sa podieľa Centrum
pedagogiky a psychologického poradenstva (CPP). Je to súbežné štúdium pre denných
študentov SPU, ktoré po absolvovaní poskytne kvalifikáciu pre učiteľov na vyučovanie
odborných predmetov na Stredných odborných školách. Štúdium je štvorsemestrálne
v inžinierskom stupni štúdia. Podrobnejšie sú informácie uvedené na stránke CPP na
stránke Fakulty ekonomiky a manažmentu.
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Doktorandské štúdium

5

Doktorandské štúdium sa pre študentov, ktorí začali štúdium v ak. roku 2019/2020 na TF
SPU v Nitre uskutočňuje v štyroch akreditovaných študijných programoch v študijnom
odbore Strojárstvo1:
-

Dopravné stroje a zariadenia (predtým študijný odbor

5.2.3 Dopravné stroje

-

Riadiace systémy vo výrobnej technike (predtým študijný odbor 5.2.50 Výrobná

-

Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby (predtým študijný odbor

a zariadenia)

technika)
6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby)
-

Výrobné technológie (predtým študijný odbor 5.2.7 Strojárske technológie
a materiály)

5.1 Študijné programy na treťom stupni štúdia
Predkladaná študijná príručka platí pre študentov, ktorí začali doktorandské štúdium
v ak. roku 2019/2020.
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálnych študijných plánov. Štandardná dĺžka
štúdia je pre študentov v dennej forme 3 roky. Základnými jednotkami študijnej časti sú
predmety, ktoré pokrývajú predpísaný korpus vedomostí pre daný študijný program.
Tvorivá činnosť vo vedeckej časti sa sústredí na spracovávanie literárneho prehľadu
z vedných oblastí súvisiacich s témou dizertačnej práce, spracovanie metodiky, realizáciu
experimentov a ich vyhodnocovanie, publikovanie získaných výsledkov a spracovanie
dizertačnej práce. Študijný plán pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Študijná časť
predstavuje 1/3 rozsahu študijného programu (minimálne 60 kreditov). Sústreďuje sa na
získanie hlbokých teoretických poznatkov a osvojenie si metodologického aparátu
podporeného znalosťou vybraných disciplín z aktuálneho katalógu predmetov. Vedecká
časť predstavuje 2/3 rozsahu študijného programu (minimálne 120 kreditov), pričom
skladba predmetov vedeckej časti a podmienky absolvovania sa pre jednotlivé programy
nelíšia.

1

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
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Študijný plán externého štúdia sa obsahom i rozsahom realizuje obdobne ako v dennom
štúdiu. Trvá 4 roky a preto je jeho časový rozvrh rozdielny oproti dennému štúdiu.
Dizertačnú skúšku musí doktorand v dennej forme vykonať do 18 mesiacov a v externej
forme do 24 mesiacov. Podrobné náležitosti doktorandského stupňa štúdia sú podrobne
rozpísané v Študijnom poriadku SPU v Nitre (viď www.uniag.sk).

5.1.1 Trojročné študijné programy v dennej forme štúdia

Rok/
semester
1/1

Ukončenie

ECTS

S

10

S

10

S

10

S

30
10

Povinne voliteľný
predmet 2*)

S

10

Cudzí jazyk pre TF

S

10

Študijná časť
Povinný predmet 1
Povinný predmet 2

1/2

Povinne voliteľný
predmet 1*)
Počet kreditov spolu: 60
Vedecké publikovanie
2/3

2/4
Počet kreditov spolu: 60

Vedecká časť
- povinné aktivity

ECTS

Ukončenie

Metodika dizertačnej
práce

15

Z

Experimentálna práca 1

15

Z

30

Štátna dizertačná
skúška

15

S

Experimentálna práca 2

15
30

Z

Experimentálna práca 3

15

Z

15

Z

30

S

30

3/5

Projekt dizertačnej práce
3/6

Obhajoba dizertačnej
práce

Počet kreditov spolu: 60
Počet kreditov celkovo: 180

0
60

60
120

Poznámky:
*) Povinne voliteľný predmet určovaný v zmysle zamerania témy doktorandskej práce
S – skúška, Z – zápočet
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5.1.2 Štvorročné študijné programy v externej forme štúdia

Rok/semester

Študijná časť

UkonECTS
čenie

Povinný predmet 1

S

10

Povinný predmet 2

S

10

Povinne voliteľný
predmet 1*)
Počet kreditov spolu: 45
Vedecké
publikovanie

S

10

S

30
10

Povinne voliteľný
predmet 2*)

S

10

Cudzí jazyk pre TF

S

10

1/1

1/2

2/3

Vedecká časť
- povinné aktivity
Metodika dizertačnej
práce

30

3/5
3/6
Počet kreditov spolu: 45

Ukončenie

15

Z

15

Experimentálna práca 1

2/4
Počet kreditov spolu: 45

ECTS

15

Z

15
Experimentálna práca 2

15

Z

Štátna dizertačná
skúška

15

S

Experimentálna práca 3

15
45

Z

Projekt dizertačnej
práce

15

Z

Obhajoba dizertačnej
práce

30

S

0

4/7

4/8

Počet kreditov spolu: 45
Počet kreditov celkovo: 180

0
60

45
120

Poznámky:
*) Povinne voliteľný predmet určovaný v zmysle zamerania témy doktorandskej práce
S – skúška, Z – zápočet
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5.2 Povinné a povinne voliteľné predmety pre dennú a externú
formu štúdia (študijná časť)
Študijná časť predstavuje 1/3 rozsahu študijného programu (minimálne 60 kreditov).

5.2.1 Študijný program Dopravné stroje a zariadenia
Garant ŠP:

prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD., Katedra konštruovania strojov

Spolugaranti:

doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD., Katedra dopravy a manipulácie
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., Katedra fyziky

Študijný odbor:

Strojárstvo (predtým 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia)

Charakteristika profilu absolventa študijného programu
Absolvent študijného programu Dopravné stroje a zariadenia získa širšie a hlbšie
teoretické poznatky, schopnosti a zručnosti pre zvládnutie vedeckých metód výskumu
a vývoja aplikovaných v oblasti dopravných strojov a zariadení a v príbuzných technických
odboroch. Absolvent doktorandského štúdia je schopný pracovať s vedeckou literatúrou,
vie zostaviť metodiku výskumných programov, je schopný analyzovať a syntetizovať
získané výsledky a formulovať závery výskumnej práce. Absolvent je schopný tvoriť
vedecké publikácie, podieľať sa na príprave projektov grantových úloh domáceho
a zahraničného charakteru, prezentovať dosiahnuté výsledky na domácich a zahraničných
konferenciách, viesť výskumný tím. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja pre oblasť
dopravných strojov a zariadení, analýzy materiálnych tokov a logických dopravnomanipulačných systémov, je schopný riešiť zložité úlohy, vyžadujúce invenčný
sofistikovaný prístup.
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Zoznam povinných predmetov študijnej časti
Kód
predmetu/
semester
PHD_M070/
1.

Zodpovedný za
predmet (garant)

Názov predmetu
Dopravná a manipulačná
technika

PHD_E003/
1.-3.

Odborný jazyk PhD.

PHD_M071/
2.

Prenosové systémy energie
v dopravných
a manipulačných strojoch

PHD_K001/
3.

Vedecké publikovanie

prof. Ing. Zdenko
Tkáč, PhD., KDM
PaedDr. Ľubomíra
Moravcová, PhD.,
PaedDr. Irena Felixová,
Mgr. Mária Fördösová,
PhD.,
Mgr. Eva Matušeková,
PhD.,
Mgr. Viera Prídavková,
PhD.

Výučba
ukončenie/rozsah

ECTS

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

Výučba
ukončenie/rozsah

ECTS

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

FEM - KJ
doc. Ing. Radoslav
Majdan, PhD., KDM
prof. Ing. Marián
Brestič, CSc., FAPZ KFR

Zoznam povinne voliteľných predmetov študijnej časti
Kód
predmetu
PHD_M061
PHD_M050

Alternatívne palivá pre
spaľovacie motory
Automatizácia meracích
a riadiacich procesov

PHD_M017

Diagnostické postupy

PHD_M057

Dynamika a bezpečnosť
pohybu cestných vozidiel

PHD_M095

Fyzikálne metódy merania

PHD_M056
PHD_M059
PHD_M087
PHD_M008
PHD_M030

Zodpovedný za
predmet (garant)

Názov predmetu

prof. Ing. Zdenko
Tkáč, PhD., KDM
prof. Ing. Dušan
Hrubý, PhD., KEAI
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD., KKST
doc. Ing. Ivan
Janoško, CSc., KDM
doc. RNDr. Vlasta
Vozárová, PhD., KF
prof. Ing. Zdenko
Tkáč, PhD., KDM
doc. Ing. Ivan Vitázek,
CSc., KDM
doc. Ing. Maroš
Korenko, PhD., KKST
prof. Ing. Juraj
Rusnák, PhD., KKS
doc. Ing. Ivan
Janoško, CSc., KDM

Hydraulické systémy
v mobilných strojoch
Chladiaca technika
v doprave
Integrované manažérske
systémy
Metodické zásady
konštruovania
Optimalizácia úžitkových
vlastností techniky
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PHD_M040
PHD_M094
PHD_M055
PHD_M021
PHD_M031
PHD_M028
PHD_M062
PHD_M044

Plánovanie a vyhodnocovanie experimentov
Progresívne technológie vo
výrobnej technike
Skúšanie dopravných
a manipulačných strojov
Sušenie poľnohospodárskych materiálov

prof. Ing. Vladimír
Rataj, PhD., KSVB
doc. Ing. Ján
Žitňanský, PhD.,KKST
doc. Ing. Ľubomír
Hujo, PhD., KDM
doc. Ing. Ivan Vitázek,
CSc., KDM
doc. Ing. Ivan
Janoško, CSc., KDM
doc. Ing. Ivan Vitázek,
CSc., KDM
doc. Ing. Juraj
Jablonický, PhD.,
KDM
doc. RNDr. Zuzana
Hlaváčová, CSc., KF

Teória motorových vozidiel
Tepelná technika
v poľnohospodárstve
Vplyv konštrukcie
spaľovacích motorov na
ekológiu
Vybrané kapitoly z fyziky

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

5.2.2 Študijný program Riadiace systémy vo výrobnej technike

Garant ŠP:

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD., Katedra elektrotechniky,
automatizácie a informatiky

Spolugaranti:

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Katedra elektrotechniky,
automatizácie a informatiky
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD., Katedra konštruovania strojov

Študijný odbor:

Strojárstvo (predtým 5.2.50 Výrobná technika)

Charakteristika profilu absolventa študijného programu
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja aplikovateľné v oblasti výrobnej
techniky a príbuzným technickým odborom. Absolvent študijného programu je schopný
vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti informačných technológií a
riadiacich systémov vo výrobnej technike a rovnako aj v oblastiach ich prieniku s inými
technickými odbormi.
Absolvent študijného programu vedecky báda v oblasti výrobnej techniky, prináša nové
vlastné riešenia problémov a poznatky v oblasti výrobnej techniky, osvojí si a zvládne
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nové poznatky o progresívnych technológiách a metódach v oblasti výrobných technológií
(delenia, tvárnenia, obrábania zvárania, povrchových úprav), používa moderné metódy
riadenia a informačno-komunikačných technológií (fuzzy riadenie, neurónové siete,
znalostné databázy) a je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti pri výbere a realizácii
algoritmov riadiacich procesov v podmienkach poľnohospodárskej a potravinárskej
výroby.
Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce, väzby výskum – vývoj – výroba – použitie –
recyklácia,

vedecké

formulovanie

problému

(technické

zadanie),

právne

a

environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce
a prezentácie výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Zoznam povinných predmetov
Kód
predmetu/
semester
PHD_M050/
2.

Názov predmetu
Automatizácia
meracích a riadiacich
procesov

PHD_E003/
1.-3.

Odborný jazyk PhD.

PHD_M094/
1.

Progresívne
technológie vo
výrobnej technike

PHD_K001/
3.

Vedecké publikovanie

Zodpovedný za
predmet (garant)
prof. Ing. Dušan
Hrubý, PhD., KEAI
PaedDr. Ľubomíra
Moravcová, PhD.,
PaedDr. Irena Felixová,
Mgr. Mária Fördösová,
PhD.,
Mgr. Eva Matušeková,
PhD.,
Mgr. Viera Prídavková,
PhD.

FEM - KJ
doc. Ing. Ján
Žitňanský, PhD.,
KKST
prof. Ing. Marián
Brestič, CSc., FAPZ KFR

Výučba
ukončenie/rozsah

ECTS

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

Zoznam povinne voliteľných predmetov
Kód
predmetu

Názov predmetu

PHD_M047

Agrofyzika

PHD_M083

Aplikovaná ergonómia

Zodpovedný za
predmet (garant)
doc. RNDr. Vlasta
Vozárová, PhD., KF
prof. Ing. Vladimír
Rataj, PhD., KSVB
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Výučba
ukončenie/rozsah

ECTS

S/13

10

S/13

10

PHD_M052

Aplikovaná
informatika

PHD_M067

Aplikovaná mechanika

PHD_M017

Diagnostické postupy

PHD_M070
PHD_M095

Dopravná
a manipulačná
technika
Fyzikálne metódy
merania

PHD_M054

Logistika dopravy

PHD_M075

Manažment
technického rozvoja
výrobných systémov

PHD_E024

Marketingový
manažment II

PHD_M082
PHD_M008
PHD_M048
PHD_M040

PHD_M063

PHD_M029

PHD_M097

Matematické
modelovanie
Metodické zásady
konštruovania
Obnoviteľné zdroje
energie
Plánovanie
a vyhodnocovanie
experimentov
Počítačom
podporovaná
inžinierska činnosť
Počítačové
spracovanie obrazu
PhD.
Simulačné
programovanie a
dataminig

PHD_M015

Spoľahlivosť strojov

PHD_E040

Štatistické metódy II

PHD_M005

Technika na
spracovanie
rastlinných produktov

PHD_M084

Technika v lesníckej
výrobe

PHD_M044

Vybrané kapitoly
z fyziky

doc. Ing. Jozef Rédl,
PhD., KKS
doc. Ing. Marián
Kučera, CSc., KKS
doc. Ing. Jozef
Žarnovský, PhD.,
KKST

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

prof. Ing. Vladimír
Rataj, PhD., KSVB

S/13

10

doc. Ing. Milan
Kadnár, PhD., KKS

S/13

10

doc. RNDr. Ľubomír
Kubík, PhD., KF

S/13

10

prof. Ing. Zuzana
Palková, PhD., KEAI

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

prof. Ing. Zdenko
Tkáč, PhD., KDM
doc. RNDr. Vlasta
Vozárová, PhD., KF
prof. Ing. Zdenko
Tkáč, PhD., KDM
doc. Ing. Jozef
Ďuďák, CSc., KSVB
prof. Ing. Ľudmila
Nagyová, PhD.,
FEM - KMO
doc. RNDr. Ľubomír
Kubík, PhD., KF
prof. Ing. Juraj
Rusnák, PhD., KKS
doc. RNDr. Monika
Božiková, PhD., KF

doc. Ing. Peter Čičo,
CSc., KKST
doc. Ing. Peter
Obtulovič, CSc.,
FEM - KŠOV
doc. Ing. Viera
Kažimírová, PhD.,
KZSBT
prof. h. c. prof. Ing.
Pavol Findura, PhD.,
KSVB
doc. RNDr. Zuzana
Hlaváčová, CSc., KF
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PHD_M041
PHD_M058

Výroba a spracovanie
biomasy
Znižovanie emisií
a spotreby energie

doc. Ing. Juraj Maga,
Dr., KSVB
doc. Ing. Ivan
Janoško, CSc., KDM

S/13

10

S/13

10

5.2.3 Študijný program Technika a mechanizácia poľnohospodárskej
výroby
Garant ŠP:

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., Katedra dopravy a manipulácie

Spolugaranti:

prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD., Katedra strojov a výrobných
biosystémov
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc., Katedra zariadení stavieb
a bezpečnosti techniky

Študijný odbor:

Strojárstvo (predtým 6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej
a lesníckej výroby)

Charakteristika profilu absolventa študijného programu
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja aplikovateľné v oblasti mechanizácie
poľnohospodárskej a lesníckej výroby a v príbuzných technických odboroch. Svojim
profilom absolvent syntetizuje vedecké poznanie v oblasti ťažbovo-dopravných a
stavebných technológií. Absolvent odboru je schopný vedecky bádať a prinášať vlastné
riešenia problémov v oblasti mechanizácie poľnohospodárskej a lesníckej výroby a
v oblastiach ich prieniku s inými technickými odbormi. Vedecké poznanie absolventa
predstavuje prienik technických, technologických, humanitárnych a organizačno-riadiacich
aspektov.
Absolvent odboru si osvojí zásady vedeckej práce, spôsoby vedeckého formulovania
problému, väzby v štádiách výskum – vývoj – výroba – použitie – likvidácia, právne a
environmentálne prístupy k novo vyvíjaným produktom, spôsob prezentácie výsledkov,
prenos výsledkov do praxe a do rozvoja študijného odboru. Je schopný vedeckými
atribútmi interpretovať, využívať a rozvíjať synergické a multiplikačné efekty technického
rozvoja v poľnohospodárstve a lesníctve. Svojim profilom syntetizuje vedecké poznanie
v oblasti špecifík interakcie technických prostriedkov s biologickými materiálmi a celkovými
environmentálnymi dopadmi využívania techniky.
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Zoznam povinných predmetov
Kód
predmetu/
semester

PHD_E003/
1.-3.

PHD_M089/
1.
PHD_M091/
2.
PHD_K001/
3.

Názov predmetu

Odborný jazyk PhD.

Technológia a
technika rastlinnej
výroby
Technológia a
technika v chove
zvierat
Vedecké publikovanie

Zodpovedný za
predmet (garant)
PaedDr. Ľubomíra
Moravcová, PhD.,
PaedDr. Irena Felixová,
Mgr. Mária Fördösová,
PhD.,
Mgr. Eva Matušeková,
PhD.,
Mgr. Viera Prídavková,
PhD.

FEM - KJ
prof.h. c. prof. Ing.
Pavol Findura, PhD.,
KSVB
prof. Ing. Štefan
Mihina, PhD., KZSBT
prof. Ing. Marián
Brestič, CSc., FAPZ KFR

Výučba
ukončenie/rozsah

ECTS

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

Zoznam povinne voliteľných predmetov
Kód
predmetu

Názov predmetu

PHD_M047

Agrofyzika

PHD_M083

Aplikovaná ergonómia

PHD_M052
PHD_M050
PHD_M094
PHD_M017

PHD_M070
PHD_M095

Aplikovaná
informatika
Automatizácia
meracích a riadiacich
procesov
Bezpečnosť techniky
v poľnohospodárstve
Diagnostické postupy
Dopravná
a manipulačná
technika
Fyzikálne metódy
merania

Výučba
ukončenie/rozsah

ECTS

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

prof. Ing. Zdenko
Tkáč, PhD., KDM

S/13

10

doc. RNDr. Vlasta
Vozárová, PhD., KF

S/13

10

Zodpovedný za
predmet (garant)
doc. RNDr. Vlasta
Vozárová, PhD., KF
prof. Ing. Vladimír
Rataj, PhD., KSVB
prof. Ing. Dušan
Hrubý, PhD., KEAI
prof. Ing. Dušan
Hrubý, PhD., KEAI
doc. Ing. Miroslav
Žitňák, PhD., KZSBT
doc. Ing. Jozef
Žarnovský, PhD.,
KKST
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PHD_M056

Hydraulické systémy
v mobilných strojoch

PHD_M054

Logistika dopravy

PHD_M075
PHD_M082
PHD_M008
PHD_M048
PHD_M040

PHD_M063
PHD_M092
PHD_M085

PHD_M094

Manažment
technického rozvoja
výrobných systémov
Matematické
modelovanie
Metodické zásady
konštruovania
Obnoviteľné zdroje
energie
Plánovanie
a vyhodnocovanie
experimentov
Počítačom
podporovaná
inžinierska činnosť
Poľnohospodárske
a lesnícke stavby
Prevádzková
starostlivosť strojných
zariadení
Progresívne
technológie vo
výrobnej technike

PHD_M015

Spoľahlivosť strojov

PHD_M090

Ťažbovo-dopravná
technika

PHD_M084

Technika v lesníckej
výrobe

PHD_M044
PHD_M041
PHD_M058

Vybrané kapitoly
z fyziky
Výroba a spracovanie
biomasy
Znižovanie emisií
a spotreby energie

prof. Ing. Zdenko
Tkáč, PhD., KDM
doc. Ing. Ľubomír
Hujo, PhD., KDM

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

prof. Ing. Vladimír
Rataj, PhD., KSVB

S/13

10

doc. Ing. Milan
Kadnár, PhD., KKS

S/13

10

doc. Ing. Štefan
Pogran, CSc., KZSBT

S/13

10

doc. Ing. Peter Čičo,
CSc., KKST

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

doc. Ing. Jozef
Ďuďák, CSc., KSVB
doc. RNDr. Ľubomír
Kubík, PhD., KF
prof. Ing. Juraj
Rusnák, PhD., KKS
doc. RNDr. Monika
Božiková, PhD., KF

doc. Ing. Ján
Žitňanský, PhD.,
KKST
doc. Ing. Peter Čičo,
CSc., KKST
doc. Ing. Ján
Jobbágy, PhD., KSVB
prof. h. c. prof. Ing.
Pavol Findura, PhD.,
KSVB
doc. RNDr. Zuzana
Hlaváčová, CSc., KF
doc. Ing. Juraj Maga,
Dr., KSVB
doc. Ing. Ivan
Janoško, CSc., KDM
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5.2.4 Študijný program Výrobné technológie

Garant ŠP:

prof. Ing. Zuzana Palková, PhD., Katedra elektrotechniky,
automatizácie a informatiky

Spolugaranti:

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD., Katedra kvality a strojárskych
technológií
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD., Katedra kvality a strojárskych
technológií

Študijný odbor:

Strojárstvo (predtým 5.2.7 Strojárske technológie a materiály)

Charakteristika profilu absolventa študijného programu
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja aplikovateľné v oblasti výrobných
technológií a príbuzných technických odborov. Svojim profilom absolvent syntetizuje
vedecké poznanie v oblasti výrobných technológií. Absolvent odboru je schopný vedecky
bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti výrobných technológií a v oblastiach
ich prieniku s inými technickými odbormi. Vedecké poznanie absolventa
v oblasti výrobných technológií predstavuje prienik technických, technologických,
humanitárnych (ergonómia), organizačno-riadiacich aspektov.
Absolvent odboru si osvojí zásady vedeckej práce, spôsoby vedeckého formulovania
problému, väzby v štádiách výskum – vývoj – výroba – použitie – likvidácia, právne a
environmentálne prístupy k novo vyvíjaným produktom, spôsob prezentácie výsledkov,
prenos výsledkov do praxe a do rozvoja študijného odboru. Je schopný vedeckými
atribútmi interpretovať, využívať a rozvíjať synergické a multiplikačné efekty technického
rozvoja vo výrobných technológiách. Svojim profilom syntetizuje vedecké poznanie v
oblasti špecifík interakcie technických prostriedkov a celkovými environmentálnymi
dopadmi využívania techniky.
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Zoznam povinných predmetov študijnej časti
Kód
predmetu/
semester
PHD_M087
/2.

PHD_E003/
1.-3.

Názov predmetu
Integrované manažérske
systémy

Progresívne technológie vo
výrobnej technike

PHD_K001/
3.

Vedecké publikovanie

Výučba
ukončenie/rozsah

ECTS

doc. Ing. Maroš
Korenko, PhD., KKST

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

Výučba
ukončenie/rozsah

ECTS

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

PaedDr. Ľubomíra
Moravcová, PhD.,
PaedDr. Irena Felixová,
Mgr. Mária Fördösová,
PhD.,
Mgr. Eva Matušeková,
PhD.,
Mgr. Viera Prídavková,
PhD.

Odborný jazyk PhD.

PHD_M094
/1.

Zodpovedný za
predmet (garant)

FEM - KJ
doc. Ing. Ján
Žitňanský, PhD.,
KKST
prof. Ing. Marián
Brestič, CSc., FAPZ KFR

Zoznam povinne voliteľných predmetov študijnej časti
Kód
predmetu

Názov predmetu

PHD_M052

Aplikovaná informatika

PHD_M067

Aplikovaná mechanika

PHD_M050
PHD_M096

Zodpovedný za
predmet (garant)
doc. Ing. Jozef Rédl,
PhD., KKS
doc. Ing. Marian
Kučera, CSc., KKS
prof. Ing. Dušan
Hrubý, PhD., KEAI
doc. Ing. Miroslav
Žitňák, PhD., KZSBT
doc. Ing. Jozef
Žarnovský, PhD.,
KKST

Automatizácia meracích a
riadiacich procesov
Bezpečnosť techniky
v poľnohospodárstve

PHD_M017

Diagnostické postupy

PHD_M075

Manažment technického
rozvoja
výrobných systémov

doc. Ing. Jozef Ďuďák,
CSc., KSVB

S/13

10

PHD_M082

Matematické modelovanie

doc. RNDr. Ľubomír
Kubík, PhD., KF

S/13

10

prof. Ing. Vladimír
Rataj, PhD., KSVB

S/13

10

doc. Ing. Milan
Kadnár, PhD., KKS

S/13

10

PHD_M040
PHD_M063

Plánovanie a
vyhodnocovanie
experimentov
Počítačom podporovaná
inžinierska činnosť
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PHD_M085

Prevádzková starostlivosť
strojných zariadení

PHD_M016

Riadenie kvality

PHD_M055

Skúšanie dopravných
a manipulačných strojov

PHD_M088

Špeciálne materiály

PHD_M031

Teória motorových vozidiel

PHD_M044

Vybrané kapitoly z fyziky

doc. Ing. Peter Čičo,
CSc., KKST
doc. Ing. Maroš
Korenko, PhD., KKST
doc. Ing. Ľubomír
Hujo, PhD., KDM
doc. Ing. Martin Kotus,
PhD., KKST
doc. Ing. Ivan
Janoško, CSc., KDM
doc. RNDr. Zuzana
Hlaváčová, CSc., KF
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S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

S/13

10

5.3 Obsahová náplň študijných programov vo vedeckej časti
Vedecká časť predstavuje 2/3 rozsahu študijného programu (minimálne 120 kreditov),
pričom skladba predmetov vedeckej časti a podmienky absolvovania sa pre jednotlivé
študijné programy nelíšia.
ŠTUDIJNÝ PLÁN DOKTORANDA D 1/1; E 1/1 (rok/semester)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijný plán spracuje doktorand pod vedením školiteľa prostredníctvom UIS, na
poslednej strane spracovaného študijného plánu bude uvedené vyjadrenie:
- školiteľa a doktoranda,
- garanta študijného programu.
Termín odovzdania študijného plánu doktoranda: viď „Harmonogram“
METODIKA DIZERTAČNEJ PRÁCE D 1/1; E 1/1
Kód predmetu: PHD_M079
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: cvičenie 1 hod. týždenne / 13 hod. za
semester štúdia (prezenčná metóda) – pod vedením školiteľa doktoranda.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie a odovzdanie písomnej práce s predpísaným obsahom.
Obsah písomnej práce z predmetu "Metodika dizertačnej práce" primerane zahŕňa
uvedené kapitoly:
1) Úvod do problematiky (literárna rešerš)
2) Charakteristika objektu skúmania
3) Návrh pracovných postupov a ich časového členenia, ktoré bude obsahovo
zodpovedať predmetom "Experimentálna práca 1", "Experimentálna práca 2" a
"Experimentálna práca 3"
4) Návrh spôsobu získavania údajov a ich zdroje (v prípade experimentálnych prác
metódy merania, meracie zariadenia) a predpokladané metódy vyhodnotenia
(štatistické metódy) a interpretácie výsledkov
5) Zoznam použitej literatúry (optimálny, resp. minimálny počet literárnych zdrojov určí
školiteľ)
Výsledky vzdelávania: Metodika dizertačnej práce má atribúty projektu vedeckej práce
s náčrtom časového harmonogramu.
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Zápočet bude udelený na základe vyjadrenia školiteľa a garanta, resp. odborovej komisie:
Súhlasím, aby doktorand postupoval v zmysle predloženej metodiky a navrhujem udeliť
zápočet z predmetu "Metodika dizertačnej práce"
PÍSOMNÁ PRÁCA K DIZERTAČNEJ SKÚŠKE D 2/3; E 2/4
Písomná práca k dizertačnej skúške, pozostáva z týchto častí:
1) Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky
2) Cieľ práce
3) Materiál a metódy
4) Priebežné výsledky a diskusia
5) Zoznam použitej literatúry
Termín odovzdania práce: viď „Harmonogram“
ŠTÁTNA DIZERTAČNÁ SKÚŠKA D 2/3; E 2/4
Kód predmetu: PHD_M001
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predloženie písomnej žiadosti, predloženie písomnej práce k dizertačnej skúške,
preukázanie plnenia všetkých predpísaných náležitostí v študijnej aj vo vedeckej časti
študijného plánu (stanovený počet kreditov, kladné stanoviská školiteľa aj predsedu
odborovej komisie k predloženej písomnej práci).
Doktorand je povinný dizertačnú skúšku vykonať do:
a) 18 mesiacov v dennej forme štúdia,
b) 24 mesiacov v externej forme štúdia.
Dekan na návrh odborovej komisie, po splnení všetkých požadovaných náležitostí,
vymenuje oponenta a ďalších členov komisie štátnej dizertačnej skúšky.
Štátna dizertačná skúška pozostáva z vedeckej rozpravy k predloženej písomnej práci k
dizertačnej skúške.
Termín konania: viď „Harmonogram“
EXPERIMENTÁLNA PRÁCA 1 D 1/2; E 2/4
Kód predmetu: PHD_M302
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: konzultácie, exkurzie a laboratórne cvičenia
pod vedením školiteľa doktoranda
Podmienky na absolvovanie predmetu:
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Písomné spracovanie čiastkovej problematiky súvisiacej s témou dizertačnej práce
(v zmysle bodu 2 Metodika dizertačnej práce) a predloženie publikovaného príspevku,
resp. príspevku pripraveného k publikovaniu.
Zápočet bude udelený na základe výpisu zo SlPK (alebo predloženia pripraveného
príspevku) a písomného vyjadrenia školiteľa a garanta: Súhlasím s udelením zápočtu
z predmetu „Experimentálna práca 1“
EXPERIMENTÁLNA PRÁCA 2 D 2/4; E 3/5
Kód predmetu: PHD_M303
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: konzultácie, exkurzie/stáže a laboratórne
cvičenia pod vedením školiteľa doktoranda
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomné spracovanie čiastkovej problematiky súvisiacej s témou dizertačnej práce
(v zmysle bodu 2 Metodika dizertačnej práce) a predloženie publikovaných príspevkov2:
a) 1 publikovaný príspevok v skupine publikácií B3,
b) 1 publikovaný príspevok v kategóriách AFC alebo AFD s aktívnou prezentáciou na
vedeckej konferencii.
Zápočet bude udelený na základe výpisu zo SlPK a písomného vyjadrenia školiteľa
a garanta: Súhlasím s udelením zápočtu z predmetu „Experimentálna práca 2“
EXPERIMENTÁLNA PRÁCA 3 D 3/5; E 3/6
Kód predmetu: PHD_M304
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: konzultácie, exkurzie/stáže a laboratórne
cvičenia pod vedením školiteľa doktoranda
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomné spracovanie problematiky súvisiacej s témou dizertačnej práce (v zmysle bodu 2
Metodika dizertačnej práce) a predloženie publikovaných príspevkov2:
a) 1 publikovaný príspevok v skupine publikácií B3,
b) 1 publikovaný príspevok v kategóriách AFC alebo AFD s aktívnou prezentáciou na
vedeckej konferencii.
Započítaný bude aj výstup, ktorý zatiaľ nie je publikovaný, ale je akceptovaný k publikovaniu (je
potrebné doložiť potvrdenie editora), prípadne je v recenznom konaní a nie je odmietnutý (je potrebné
doložiť komunikáciu s editorom)
2

Skupina B: Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus: ADC, ADD,
BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN
3
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Zápočet bude udelený na základe výpisu zo SlPK a písomného vyjadrenia školiteľa
a garanta: Súhlasím s udelením zápočtu z predmetu „Experimentálna práca 3“
PROJEKT DIZERTAČNEJ PRÁCE D 3/6; E 4/8
Kód predmetu: PHD_M080
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Doktorandom v denných aj externých študijných programoch, bude udelený zápočet
z predmetu „Projekt dizertačnej práce“ s hodnotou 15 kreditov, ak doktorand v rámci
svojich vedecko-výskumných aktivít preukáže:
1) na základe výpisu zo SlPK minimálne 4 publikačné výstupy (z toho aspoň 1 výstup
indexovaný vo WoS)2, z toho:
- 2 publikované príspevky v skupine publikácií B3
- 2 publikované príspevky v kategóriách AFC a/alebo AFD s ich aktívnou
prezentáciou na vedeckých konferenciách (z toho minimálne 1 v kategórií AFC).
2) absolvovanie zahraničnej stáže súvisiacej s témou riešenej dizertačnej práce.
Publikačné výstupy doktoranda budú považované za relevantné (a len v takom prípade
môžu byť uznané) ak:
3) doktorand je prvým alebo druhým autorom publikačných výstupov v bode 1 b) a
aspoň 1 publikačného výstupu v bode 1 a) ,
4) sú z problematiky, ktorá súvisí s témou riešenej dizertačnej práce.
K zápočtu budú predložené nasledovné materiály:
- aktuálny výpis SlPK,
- v prípade, že výstup (publikácia) je v tlači, tak aj príslušný doklad,
- doklad o absolvovaní zahraničnej stáže.
Zápočet z predmetu udelí garant predmetu.
Termín udelenia zápočtu: viď „Harmonogram“ – najneskôr k termínu určenému k podaniu
žiadosti o vykonanie obhajoby dizertačnej práce doktoranda
DIZERTAČNÁ PRÁCA
Kód predmetu: PHD_M023
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre štruktúru dizertačnej práce doktoranda platí Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR
č. 56/2011 a Smernica SPU č. 36/2013 o záverečných a habilitačných prácach (viď
www.uniag.sk).
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Obsahové spracovanie dizertačnej práce je v súlade s témou dizertačnej práce a
odporúčaniami školiteľa.
Zodpovedný za predmet: školiteľ
Termín odovzdania: viď „Harmonogram“
OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE
Kód predmetu: PHD_M300
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predloženie písomnej žiadosti, predloženie dizertačnej práce, preukázanie splnenia
všetkých predpísaných náležitostí v študijnej aj vo vedeckej časti študijného plánu
(stanovený počet kreditov a publikačných výstupov, kladné stanoviská školiteľa
aj predsedu odborovej komisie, zápisnica z katedrovej obhajoby) a úspešné obhájenie
dizertačnej práce doktoranda.
Termín konania: viď „Harmonogram“
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5.4 Harmonogram výučby na akademický rok 2019/20 TF SPU
v Nitre III. stupeň štúdia

3. 9. 2019

1.

Zápis študentov

2.

Spracovanie študijného plánu doktoranda I. roč.

do 3. 10. 2019

3.

Spracovanie metodiky dizertačnej práce

do 3. 12. 2019

Štátna dizertačná skúška:

4.

ZS*):
- podanie žiadosti o vykonanie ŠDS
- predloženie písomnej práce k ŠDS
- termín ŠDS (denná aj externá forma)
LS**):
- podanie žiadosti o vykonanie ŠDS
- predloženie písomnej práce k ŠDS
- termín ŠDS (denná aj externá forma)

do 13. 1. 2020
do 20. 1. 2020
12. 2. 2020
do 30. 4. 2020
do 15. 5. 2020
22. - 26. 6. 2020

Obhajoba dizertačnej práce:
5.

- podanie žiadosti o vykonanie ODP
- odovzdanie dizertačnej práce
- termín ODP (denná aj externá forma)

do 30. 4. 2020
do 15. 5. 2020
22. – 26. 6. 2020

Prijímacie skúšky:
6.

- termín zaslania prihlášok
- termín prijímacích skúšok

do 12. 6. 2020
16. 6. 2020

7.

Výročné hodnotenie doktoranda

do 31. 8. 2020

8.

Promócie absolventov

4. 10. 2019

Poznámky:
Termíny pre:
- trojročné študijné programy v dennej forme štúdia
**)
Termíny pre:
- štvorročné študijné programy v externej forme štúdia
- „dobiehajúce“ päťročné externé štúdium
*)
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6

Študijný poriadok SPU
Časť prvá
Základná charakteristika
Článok 1
Úvodné ustanovenie

1.

Študijný poriadok (ďalej len „poriadok“) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre (ďalej len „SPU“) je vydaný v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Štatútu SPU ako vnútorný
predpis SPU
a upravuje
pravidlá
štúdia
bakalárskych,
inžinierskych
a doktorandských študijných programov na SPU.

2.

Poriadok SPU je záväzný pre všetkých študentov, vysokoškolských učiteľov
a ďalších pracovníkov SPU, ktorí poskytujú a organizačne zabezpečujú
vysokoškolské štúdium.
Článok 2
Študijný odbor, študijný program a spoločné študijné programy

1.

SPU poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch bakalárskeho,
inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia akreditovaných buď v jednom
študijnom odbore alebo v kombinácii dvoch študijných odborov. Bakalársky
študijný program sa uskutočňuje ako interdisciplinárne štúdiá, ak je uskutočňovaný
vo viac ako dvoch študijných odboroch.

2.

Študijné programy (ďalej len „ŠP“) uskutočňujú a organizačne zabezpečujú fakulty,
ktoré sú zodpovedné za realizáciu a kvalitu vzdelávacieho procesu.

3.

Právo rozhodovať alebo konať vo veciach vymedzených týmto študijným
poriadkom má pri študijných programoch uskutočňovaných na fakulte dekan
fakulty (ďalej len „dekan fakulty“).

4.

ŠP je súbor predmetov pozostávajúcich zo vzdelávacích činností a ich kombinácie
a súbor pravidiel zostavený tak, aby ich úspešné absolvovanie vrátane štátnej
skúšky umožnilo získať vysokoškolské vzdelanie v príslušnom stupni štúdia.

5.

Fakulty môžu v spolupráci s inými vysokými školami, vrátane vysokých škôl so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, zabezpečovať akreditované spoločné
študijné programy, na tvorbe ktorých sa podieľajú všetky spolupracujúce vysoké
školy. Dohoda spolupracujúcich vysokých škôl vymedzí podmienky spolupráce,
ktoré určia najmä podmienky prijatia na spoločný ŠP, podmienky absolvovania
štúdia, podrobnosti o organizácii štúdia, o udeľovanom akademickom titule
a podrobnosti o dokladoch o skončení štúdia. Študent prijatý na štúdium
spoločného študijného programu je počas štúdia študentom všetkých
spolupracujúcich vysokých škôl (to neplatí pre štatistické a rozpočtové účely, keď
je považovaný za študenta tej vysokej školy, ktorá mu v príslušnej časti štúdia
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zabezpečuje vzdelávanie). Dohoda o spoločných študijných programoch upraví
tiež platnosť vnútorných predpisov vysokých škôl pre študentov spoločných
študijných programov a rozhodovanie o ich akademických právach a povinnostiach
v súlade s vnútornými predpismi vysokej školy a právnymi predpismi štátu,
v ktorom sa štúdium uskutočňuje.
Článok 3
Bakalárske, inžinierske a doktorandské ŠP
1.

Vzdelávanie na SPU sa realizuje v troch stupňoch štúdia:
a) I. stupeň – bakalárske štúdium,
b) II. stupeň – inžinierske štúdium,
c) III. stupeň – doktorandské štúdium.

2.

Vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia sa končí štátnymi skúškami.
Obhajoba záverečnej (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) práce patrí medzi
štátne skúšky.

3.

Absolventi ŠP získavajú vysokoškolské vzdelanie príslušného stupňa (prvého,
druhého, tretieho) s udelením príslušného akademického titulu (bakalár, inžinier,
philosophiae doctor).
Článok 4
Formy a metódy štúdia, dĺžka štúdia

1.

ŠP sa uskutočňuje v dennej alebo v externej forme štúdia.

2.

Denná forma štúdia je z hľadiska časovej náročnosti práce študenta vrátane
samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti organizovaná v rozsahu 1 500
až 1 800 hodín za akademický rok.

3.

Externá forma štúdia je organizovaná v rozsahu 750 až 1 440 hodín za
akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti
študenta.

4.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou
metódou. V dennej a externej forme sa ŠP uskutočňuje rovnakou metódou.
Prípadné nevyhnutné rozdiely nesmú mať negatívny vplyv na výsledky
vzdelávania.

5.

Štandardná dĺžka štúdia je určená ŠP a vyjadruje sa v akademických rokoch.

6.

Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky ŠP vrátane odbornej praxe je

7.

a)

v dennej forme štúdia tri alebo štyri akademické roky,

b)

v externej forme štúdia štyri alebo päť akademických rokov.

Štandardná dĺžka štúdia pre inžiniersky ŠP vrátane odbornej praxe je
a)

v dennej forme štúdia jeden, dva alebo tri akademické roky,

b)

v externej forme štúdia dva, tri alebo štyri akademické roky.
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8.

9.

Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský ŠP je
a)

v dennej forme štúdia tri alebo štyri akademické roky,

b)

v externej forme štúdia štyri alebo päť akademických rokov.

Štúdium podľa ŠP nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva
akademické roky.

Časť druhá
Bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia
Článok 5
Prijímacie konanie
1.

Všeobecné podmienky prijatia uchádzačov na štúdium v jednotlivých študijných
programoch a podmienky prijímacieho konania stanovuje § 55, § 56 a § 58
zákona. Uchádzač, ktorý ukončil štúdium na uznanej strednej alebo vysokej škole
v zahraničí, musí predložiť úradne overené rozhodnutie o uznaní dokladu
o vzdelaní vydané príslušným orgánom v Slovenskej republike (okresným úradom
v sídle kraja, uznanou vysokou školou alebo MŠVVaŠ) v zmysle zákona
č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných
kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Uchádzač o štúdium spoločného študijného programu musí spĺňať aj
podmienky určené v dohode podľa § 54a zákona a uchádzač o štúdium v rámci
akademickej mobility musí spĺňať aj podmienky výmenného programu podľa § 58a
zákona.

2.

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky ŠP je získanie úplného stredného
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

3.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium
v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý
podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

4.

Základnými podmienkami prijatia na štúdium inžinierskeho ŠP je vysokoškolské
vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, pričom súčet počtu kreditov získaných
predchádzajúcim vzdelaním a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie ŠP
druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

5.

Fakulta môže určiť na prijatie na štúdium ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť,
aby sa na štúdium dostali uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností
a predpokladov v súlade s § 57 zákona.

6.

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi
so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho
špecifických potrieb [§ 100 ods. 9 písm. b)] určí forma prijímacej skúšky a spôsob
jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
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7.

Fakulta zverejní včas, najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý
predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide
o bakalársky študijný program, pri ostatných študijných programoch najneskôr dva
mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok, lehotu na podanie
prihlášok na štúdium, podmienky prijatia podľa odseku 2 tohto článku, termín a
spôsob overovania ich splnenia, a ak je súčasťou overovania schopností na
štúdium prijímacia skúška, aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob
vyhodnocovania jej výsledkov. Tieto skutočnosti fakulta zverejňuje na úradnej
výveske fakulty a hromadným spôsobom v súlade so zákonom o slobode
informácií. Rovnakým spôsobom fakulta zverejňuje aj informáciu o počte
uchádzačov, ktorých plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu.

8.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť
o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť podáva dekanovi fakulty v lehote do
ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.

9.

Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem, alebo neposkytne informáciu, či sa na
štúdium zapíše v čase určenom fakultou, zanikne mu právo zapísať sa na štúdium
daného študijného programu. Fakulta zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší
uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá
nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.
Článok 6
Akademický rok

1.

Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta
nasledujúceho roka.

2.

Akademický rok sa člení na zimný a letný semester. Každý semester pozostáva
z výučbovej časti a skúškového obdobia. Výučba je rovnomerne rozdelená počas
celého semestra. Skúškové obdobie trvá najmenej 4 týždne. V poslednom
semestri štúdia môže byť harmonogram štúdia upravený aj iným spôsobom.

3.

Rektor stanovuje na začiatku druhého štvrťroku bežného roka harmonogram
výučby na nasledujúci akademický rok. Dekani fakúlt môžu harmonogram výučby
aktualizovať podľa špecifických potrieb fakulty.
Článok 7
Organizácia vzdelávacej činnosti

1.

Každý predmet ŠP je realizovaný vzdelávacími činnosťami, ktorými sú najmä
prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórna
práca, stáž, exkurzia, prevádzková, odborná a diplomová prax. Všetky tieto
činnosti zabezpečujú odborné katedry, ktoré sú v danej oblasti kompetentné
a realizujú výučbu predmetov s príslušným obsahom aj v iných študijných
programoch a to bez ohľadu na ich formálne začlenenie na danej fakulte.

2.

Na všetkých stupňoch štúdia prednášajú profesori a docenti, vybrané kapitoly so
súhlasom garanta predmetu aj odborní asistenti s akademickým titulom PhD.
(CSc.), výskumní pracovníci, významní externí odborníci a hosťujúci zahraniční
učitelia. Ostatné vzdelávacie činnosti zabezpečujú najmä odborní asistenti,
asistenti a doktorandi.
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3.

Organizované formy vzdelávacích činností dopĺňajú individuálne konzultácie,
ktorých termíny zverejňuje učiteľ v priestoroch katedry.

4.

Garant predmetu spracuje časový a obsahový harmonogram a v prvom týždni
semestra zverejní konkrétne informácie o výučbe predmetu a obsahový program
prednášok a cvičení, podmienky pre udelenie zápočtu, požiadavky ku
skúške, povinné a odporúčané tituly študijnej literatúry.

5.

Dĺžka jednej vyučovacej hodiny na všetkých fakultách SPU je 45 minút.
Dvojhodinová prednáška trvá 90 minút a realizuje sa bez prestávky.

6.

Účasť študentov na všetkých vzdelávacích činnostiach je povinná.

Článok 8
Kreditový systém
1.

Na SPU sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením predmetov
v súlade so zásadami Európskeho systému prenosu kreditov (European Credit
Transfer System – ECTS) § 62 zákona. Kreditový systém využíva zhromažďovanie
a prenos kreditov. Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, ktorými sa
hodnotí záťaž študenta spojená s absolvovaním jednotlivých predmetov ŠP.

2.

Kreditový systém študentovi umožňuje voliť si tempo štúdia. Každý predmet ŠP má
priradený počet kreditov, ktoré študent získa po úspešnom absolvovaní predmetu.
Kredity získané za absolvovanie predmetov sa študentovi spočítavajú. Za daný
predmet ŠP môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba jedenkrát.

3.

Absolvovaním odporúčaného študijného plánu príslušného ŠP v každom
akademickom roku študent v dennej forme štúdia získa 60 kreditov a študent
v externej forme štúdia získa najviac 48 kreditov. Odporúčaný študijný plán je
zostavený tak, aby študent jeho absolvovaním získal predpísaný počet kreditov
potrebných na riadne skončenie štúdia v jeho štandardnej dĺžke.

4.

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia
a)

pre bakalársky ŠP so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 180 kreditov,

b)

pre inžiniersky ŠP so štandardnou dĺžkou štúdia jeden rok je najmenej 60
kreditov (v ŠP v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia dva roky je
120 kreditov).

5.

Kredity získané za časť štúdia na niektorej z fakúlt SPU, vysokej škole v SR alebo
v zahraničí na základe zmluvy o štúdiu, sa študentovi započítavajú na základe
výpisu výsledkov štúdia vydaného vysokou školou, na ktorej ich študent získal.

6.

Kredity získané v predchádzajúcom štúdiu na fakulte SPU, inej vysokej škole v SR
alebo v zahraničí, môže v súlade s daným ŠP započítať študentovi, na základe
jeho písomnej žiadosti, dekan fakulty, po vyjadrení garanta predmetu, na
predpísanom formulári v danom semestri. Lehota platnosti kreditov je 7 rokov od
absolvovania uznaných predmetov.

7.

Rozloženie kreditov si študent volí s ohľadom na podmienky uvedené v článku 4
ods. 9 tohto študijného poriadku. Predĺženie štúdia nad štandardnú dĺžku ŠP je
spojené s úhradou školného v zmysle § 92 zákona.
64

Článok 9
Študijný plán, študijné predmety
1.

Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy
hodnotenia študijných výsledkov. Povinnosťou študenta je vytvoriť si študijný plán
samostatne alebo v spolupráci so študijným poradcom v rámci stanovených
pravidiel príslušného ŠP v súlade so študijným poriadkom fakulty. Tvorba
študijného plánu sa realizuje v UIS-e zápisom na predmety v termíne stanovenom
harmonogramom výučby.

2.

Študijného poradcu na fakulte vymenúva dekan. Jeho úlohou je usmerňovať
študenta pri zostavovaní študijného plánu z hľadiska voľby predmetov, časovej
postupnosti, kreditového hodnotenia, možnosti absolvovania časti ŠP na inej
fakulte alebo vysokej škole, atď.

3.

Predmety ŠP sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na:

4.

5.

a)

povinné – sú predpísané ŠP,

b)

povinne voliteľné – podmienkou absolvovania časti štúdia alebo celého ŠP je
absolvovanie týchto predmetov v stanovenom, prípadne vyššom počte kreditov
podľa výberu študenta,

c)

výberové – ostatné predmety ŠP, prípadne predmety iného ŠP, alebo predmety
ŠP inej fakulty alebo vysokej školy. Študent si ich zapisuje na doplnenie svojho
štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v danej časti štúdia (§ 51 ods.
4 písm. j zákona).

Predmety ŠP sa podľa nadväznosti členia na:
a)

predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je podmienený
absolvovaním iného predmetu,

b)

predmety podmienené absolvovaním iných predmetov – zápis takéhoto
predmetu je podmienený absolvovaním iného predmetu (podmieňujúci predmet)
alebo iných predmetov.

Predmet sa končí zápočtom alebo zápočtom a skúškou.
Článok 10
Zápočet

1.

Zápočtom sa potvrdzuje splnenie podmienok určených garantom v informačnom
liste predmetu, s ktorými je študent oboznámený na začiatku semestra.

2.

Všetky študijné povinnosti študenta počas semestra (priebežné hodnotenia) vedú
k udeleniu zápočtu.

3.

Zápočet udeľuje učiteľ, ktorý viedol výučbu daného predmetu.

4.

Udelený zápočet učiteľ zapisuje študentovi do výkazu o štúdiu a zaznamená do
Univerzitného informačného systému (ďalej len „UIS“), prípadne aj do knihy skúšok
spravidla v zápočtovom týždni.

5.

Učiteľ môže študentovi v odôvodnených prípadoch umožniť splnenie podmienok
udelenia zápočtu v náhradnom termíne, najneskôr do 2 týždňov od začiatku
skúškového obdobia.
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Článok 11
Skúška, opravná skúška
1.

Skúškou sa preverujú vedomosti študenta z celého obsahu predmetu a jeho
schopnosť tvorivým spôsobom prezentovať nadobudnuté teoretické a praktické
poznatky.

2.

Skúšky sa vykonávajú písomnou, ústnou, praktickou alebo kombinovanou formou.
Forma skúšky pre študenta so špecifickými potrebami môže byť modifikovaná
podľa druhu jeho potrieb.

3.

Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje
najmä:
a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného
obdobia štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu,
projekty, semestrálne práce, referát na seminári a pod.),
b) skúškou za dané obdobie štúdia.

4.

Výsledok skúšky so započítaním priebežného hodnotenia (maximálne 50 bodov)
sa na skúške z celého obsahu predmetu hodnotí známkou uvedenou v čl. 12
ods. 2.

5.

Skúšky konajú študenti v skúškovom období, najdlhšie do 31. júla daného
akademického roka. Termíny, čas a miesto konania skúšky je skúšajúci povinný
zverejniť v UIS-e najneskôr 2 týždne pred skončením semestra. Počet vypísaných
termínov musí byť primeraný počtu študentov a rovnomerne rozložený počas
celého skúškového obdobia. V priebehu letného semestra môže skúšajúci vypísať
termíny na skúšky z predmetov zimného semestra.

6.

Na písomnú žiadosť študenta alebo učiteľa o vykonanie skúšky pred skúšobnou
komisiou, podanú najneskôr po prvom opravnom termíne, môže dekan fakulty
vymenovať skúšobnú komisiu na základe návrhu vedúceho katedry. Skúšobná
komisia je minimálne 3-členná. Učiteľ predmetu je neskúšajúcim členom komisie.

7.

Študent sa na skúšku prihlasuje prostredníctvom UIS. Účasť na skúške je
podmienená získaním zápočtu.

8.

V prípade neúspešne absolvovanej skúšky, hodnotenej známkou FX (4) môže
študent opakovať skúšku najviac dvakrát v termínoch vypísaných učiteľom
predmetu podľa schváleného harmonogramu výučby na príslušný akademický rok,
v súlade s ods. 5 tohto článku.

9.

Študent má právo výsledok skúšky neprijať. V tomto prípade učiteľ do UIS
zaznamená známku FX (4).

10. Ak sa študent bezdôvodne nedostaví na skúšku, je hodnotený známkou FX (4).
11. Skúška sa koná v jeden deň a jej výsledok oznámi učiteľ študentovi spravidla
v deň konania skúšky, najneskôr do 3 pracovných dní po jej vykonaní. Študent má
právo byť informovaný o hodnotení jeho skúšky.
12. Výsledky skúšok vrátane známky FX (4) zaznamenáva učiteľ bez odkladu po
vykonaní skúšky do UIS.
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13. Garant predmetu zabezpečí archivovanie písomných skúšok najmenej nasledujúci
akademický rok. Skúšajúci archivuje písomné testy z priebežných hodnotení a zo
skúšky jeden rok. V prípade, že ukončí pracovný pomer, odovzdá testy na
archiváciu garantovi predmetu.
Článok 12
Klasifikačná stupnica
1.

Výsledok skúšky sa hodnotí známkou, ktorá vyjadruje mieru osvojenia si
vedomostí a zručností daného predmetu.

2.

Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice ECTS.
Klasifikačná stupnica vedomostnej úrovne
Študijné výsledky
(slovné a percentuálne vyjadrenie zvládnutia
problematiky)

Klasifikačný stupeň - Známka

vynikajúce

93 – 100 %

A – výborne / excellent = 1

nadpriemerné

86 – 92 %

B - veľmi dobre / very good = 1,5

priemerné

79 – 85 %

C – dobre / good = 2

prijateľné

72 – 78 %

D – uspokojivo / satisfactory = 2,5

spĺňajú iba minimálne kritériá
nespĺňajú ani minimálne
kritériá

64 – 71 %

E – dostatočne / sufficient = 3

  

FX – nedostatočne / fail = 4

3.

Učiteľ zapisuje študentovi do výkazu o štúdiu jedno z hodnotení: A (1), B (1,5), C
(2), D (2,5), E (3). Hodnotenie FX (4) sa do výkazu o štúdiu nezapisuje.

4.

Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E (1 až 3).

5.

Na hodnotenie študijných výsledkov sa používa vážený študijný priemer (ďalej
VŠP), ktorý sa vypočíta tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu
kreditov a číselného hodnotenia známky za všetky predmety zapísané študentom
a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov zapísaných študentom za dané
obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do VŠP
započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa do VŠP
nezahŕňajú.

6.

Vážený študijný priemer za celé štúdium sa vypočíta podľa odseku 5 tohto článku,
pričom sa do výpočtu zahrnú len úspešne absolvované predmety.
Článok 13
Zápis

1.

Zapísať sa na štúdium v príslušnom akademickom roku môže:
a)

prijatý uchádzač, ktorý písomne súhlasil so zápisom na štúdium ŠP príslušného
stupňa v danom akademickom roku,
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b)

podmienečne prijatý uchádzač, ak najneskôr v deň zápisu preukáže splnenie
základných podmienok na prijatie na štúdium ŠP príslušného stupňa v danom
akademickom roku,

c)

študent, ktorý splnil podmienky určené ŠP a študijným poriadkom uvedených
v čl. 16 ods. 5 pre postup do ďalšej časti štúdia,

d)

študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ŠP po prerušení štúdia.

2.

Termíny zápisov určuje dekan fakulty.

3.

Zápis uchádzača prijatého na štúdium sa môže uskutočniť aj pred začiatkom
akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium. V takomto prípade sa
uchádzač stáva študentom 1. septembra tohto akademického roka. Uchádzač
môže svoj zápis písomne zrušiť najneskôr do 15. augusta pred začiatkom tohto
akademického roka.

4.

Študent prvého stupňa štúdia po zápise na štúdium skladá akademický sľub na
slávnostnej imatrikulácii.

5.

Uchádzač uvedený v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku je povinný osobne sa
zúčastniť zápisu v určenom termíne.

6.

Zápis do ďalšej časti štúdia absolvuje študent v zmysle pokynov dekana fakulty.
V prípade, že sa študent nezapíše v stanovenom termíne, fakulta písomne vyzve
študenta na dostavenie sa k osobnému zápisu v lehote desiatich pracovných dní
od doručenia výzvy.

7.

Študent, ktorý sa po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani
nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť
sa na zápis, sa považuje za študenta, ktorý štúdium zanechal.

8.

Študent, ktorý mal prerušené štúdium, sa osobne zúčastní zápisu v určenom
termíne. V prípade nedostavenia sa študenta na zápis sa postupuje rovnako ako
v ods. 6 a 7.
Článok 14
Zápis študenta pri zmene ŠP a formy štúdia

1.

Zápis vykoná študent pôvodne prijatý na štúdium ŠP príslušného stupňa
- v rovnakom študijnom odbore na inej vysokej škole, na inej fakulte SPU, alebo na
vlastnej fakulte, ktorému dekan fakulty povolil zmeniť ŠP,
- v obdobnej oblasti poznania na uznanej vysokej škole zriadenej podľa právnych
predpisov iného štátu, ktorému dekan fakulty povolil zmeniť ŠP.
Podmienkou povolenia zápisu je doručenie:
a) písomnej žiadosti študenta
aa) z inej vysokej školy, z inej fakulty SPU, alebo z vlastnej fakulty, z uznanej
vysokej školy v zahraničí do 15. augusta príslušného akademického roka,
ab) z vlastnej fakulty, zapísaného na štúdium rovnakého ŠP v inej forme štúdia,
do 31. januára alebo do 15. augusta príslušného akademického roka,
b) dokladu vydaného vysokou školou, na ktorej je študent v čase podania žiadosti
zapísaný na štúdium, ktorý obsahuje
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ba) názov študijného programu,
bb) názov študijného odboru,
bc) výpis vykonaných skúšok (predmet, rozsah za semester, dátum vykonania
skúšky, hodnotenie, kredity),
bd) anotácie absolvovaných predmetov,
c)

iných dokladov určených v študijnom poriadku fakulty.

V prípade zápisu študenta v rovnakom ŠP v inej forme štúdia na vlastnej fakulte,
študent doručí podklady uvedené v ods. 1 písm. a) a c) tohto článku.
2.

Dekan fakulty rozhodne o žiadosti študenta najneskôr do 30 dní od doručenia
úplných podkladov podľa ods. 1.

3.

Dňom zápisu sa študent stáva študentom SPU. Jeho predchádzajúce štúdium sa
považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu. Fakulta do troch
pracovných dní od uskutočnenia zápisu oznámi vysokej škole, na ktorej študent
zanechal štúdium, meno študenta, názov ŠP, v ktorom študentovi umožnila zápis,
a dátum zápisu.
V prípade povolenia zápisu na vlastnej fakulte, sa za deň zanechania štúdia
považuje deň, ktorý predchádza zápisu v rovnakom študijnom programe v inej forme
štúdia.
Článok 15
Zápis a absolvovanie predmetov

1.

Zápisom si študent v súlade s príslušným ŠP a študijným poriadkom fakulty určuje,
akú časť povinností chce absolvovať v nasledujúcej časti štúdia, na ktorý sa zápis
vzťahuje, pričom každý zapísaný predmet musí ukončiť predpísaným spôsobom.

2.

Študent si zapisuje predmety v takom počte kreditov, aby splnil podmienky pre
pokračovanie v štúdiu v zmysle čl. 16 ods. 4; študent v poslednom roku štúdia si
zapisuje predmety v počte kreditov, aby splnil podmienky riadneho skončenia štúdia
v zmysle čl. 8 ods. 4, v súlade s čl. 4 ods. 9.

3.

Študent si môže v ďalšom roku štúdia opakovane zapísať neúspešne absolvovaný
povinný predmet. Po druhom neúspešnom pokuse je študent vylúčený zo štúdia
[§ 66 ods. 1 písm. c) zákona].

4.

Študent si môže v ďalšom roku štúdia opakovane zapísať neúspešne absolvovaný
povinne voliteľný predmet, alebo si môže zapísať namiesto neho iný povinne
voliteľný predmet. Po druhom neúspešnom pokuse je študent vylúčený zo štúdia
[§ 66 ods.1 písm. c) zákona].

5.

Študent si môže v ďalšom roku štúdia opakovane zapísať neúspešne absolvovaný
výberový predmet, alebo si môže zapísať namiesto neho iný výberový predmet alebo
povinne voliteľný predmet spomedzi doteraz neabsolvovaných povinne voliteľných
predmetov. Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny
výberový predmet. Ak študent nedosiahol dostatočný počet kreditov, po druhom
neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného výberového predmetu je vylúčený zo
štúdia [§ 66 ods.1 písm. c) zákona].

6.

V prípade opakovaného predmetu môže garant predmetu uznať študentovi zápočet,
ktorý mu bol udelený v predchádzajúcej časti štúdia. V odôvodnených prípadoch
69

najmä pri dlhodobej neprítomnosti garanta predmetu, môže udelený zápočet uznať
dekan príslušnej fakulty. Študent je povinný absolvovať výučbu v plnom rozsahu, ak
nemal udelený, resp. uznaný zápočet.
7.

Na opakované predmety sa vzťahujú podmienky čl. 11 ods. 7 – 12.

8.

Dekan fakulty môže študentovi so špecifickými potrebami, ktorý je evidovaný
v UIS-e, podľa rozsahu a druhu špecifických potrieb a študentovi v dennej forme
štúdia z dôvodu materskej, resp. rodičovskej dovolenky umožniť absolvovanie
predmetov formou individuálneho študijného plánu. Individuálny študijný plán dekan
stanoví na predpísanom formulári.
Článok 16
Postup pre postup do ďalšej časti štúdia a kontrola štúdia

1.

Podmienky pre postup do ďalšej časti štúdia a kontrola štúdia sa riadia kreditovým
systémom.

2.

Minimálny počet kreditov potrebný na postup do ďalšej časti štúdia
a) pre študentov v dennej forme štúdia je:
aa) v zimnom semestri prvého roku štúdia v I. stupni najmenej 6 kreditov,
ab) v každom roku štúdia v I. stupni najmenej 48 kreditov (z odporúčaných 60
kreditov),
ac) v každom roku štúdia v II. stupni najmenej 48 kreditov (z odporúčaných 60
kreditov),
b) pre študentov v externej forme štúdia je:
ba) v každom roku štúdia v I. stupni najmenej 32 kreditov (z odporúčaných 45
kreditov),
bb) v každom roku štúdia v II. stupni najmenej 28 kreditov (z odporúčaných 40
kreditov).

3.

4.

Do minimálneho počtu kreditov sa započítavajú kredity, ktoré študent získal
absolvovaním časti štúdia na inej fakulte SPU, inej vysokej škole v SR alebo
v zahraničí.
Študent splnil podmienky pre postup do ďalšej časti štúdia, ak:
a) získal minimálny počet kreditov podľa
aa) ods. 2 a) tohto článku, ak študuje v dennej forme štúdia,
ab) ods. 2 b) tohto článku, ak študuje v externej forme štúdia,
b) úspešne absolvoval opakovane zapísané predmety podľa čl. 15 ods. 3 – 5.

5.

Študent môže na základe písomnej žiadosti opakovať predmety z predchádzajúcej
časti štúdia aj v súhrnnom počte väčšom ako 12 kreditov za podmienky článku 4 ods.
9 tohto študijného poriadku so súhlasom dekana fakulty.

6.

Kontrola podmienok pre postup do ďalšej časti štúdia sa uskutočňuje v 1. týždni
letného semestra u študentov v prvom roku dennej formy I. stupňa štúdia [v prípade
nesplnenia podmienky budú vylúčení zo štúdia podľa čl. 23 ods. 1c) ] a po skončení
skúškového obdobia letného semestra u študentov dennej a externej formy v I. a II.
stupni štúdia.
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Článok 17
Súbežné štúdium
1.

Študent môže počas štúdia v jednom akademickom roku súbežne študovať v tom
istom stupni dva alebo viac ŠP poskytovaných rovnakou alebo inou vysokou školou.
Za štúdium v druhom a ďalšom ŠP poskytovanom verejnou vysokou školou je
študent povinný uhradiť ročné školné v príslušnom akademickom roku.

2.

Študent uvedený v ods. 1 je povinný do 30. septembra príslušného akademického
roka písomne oznámiť fakulte rozhodnutie, v ktorom ŠP bude v príslušnom
akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium
nárok.
Článok 18
Akademická mobilita

1.

Fakulta môže prijať na časť štúdia študenta inej vysokej školy vrátane vysokej školy
so sídlom mimo územia SR bez prijímacieho konania v súlade s podmienkami
výmenného programu alebo na základe zmluvy medzi prijímajúcou vysokou školou
a vysielajúcou vysokou školou.

2.

Študentovi, ktorý absolvoval časť štúdia na fakulte alebo na SPU, vydá fakulta výpis
výsledkov štúdia.

3.

Študentovi SPU, ktorý počas štúdia absolvoval časť štúdia na inej vysokej škole v SR
alebo v zahraničí, vydá výpis výsledkov štúdia prijímajúca vysoká škola. Kredity
získané formou akademickej mobility sa študentovi, po schválení dekanom fakulty,
započítavajú v zmysle čl. 8 ods. 5. Výpis výsledkov štúdia tvorí súčasť osobného
spisu študenta. Zoznam predmetov absolvovaných na inej vysokej škole v zahraničí
je zapísaný v dodatku k diplomu spolu s uvedením názvu univerzity a štátu, v ktorom
študent absolvoval časť štúdia.

4.

Fakulta môže umožniť študentovi inej vysokej školy alebo fakulty absolvovať
v príslušnej časti akademického roka len niektoré predmety a ostatné predmety
v príslušnom akademickom roku študent absolvuje na vysokej škole, na ktorú bol
prijatý podľa § 58 zákona.
Článok 19
Prerušenie štúdia

1.

Na žiadosť študenta môže dekan fakulty štúdium ŠP prerušiť:
a) bez udania dôvodu najviac na dobu jedného roka za podmienky získania
zápočtov za absolvované predmety v časti štúdia, po ktorej si študent podal
žiadosť o prerušenie štúdia,
b) zo zdravotných a iných vážnych dôvodov najviac na dobu dvoch rokov,
c) študent – rodič, z dôvodu starostlivosti o dieťa najviac na dobu troch rokov.

2.

Štúdium v prvom roku v I. stupni štúdia možno prerušiť z dôvodov materskej, resp.
rodičovskej dovolenky a zo závažných zdravotných dôvodov na základe
odporúčania odborného lekára.
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3.

Štúdium podľa ods.1 písm. a) a b) tohto článku možno prerušiť najviac jedenkrát
v každom stupni štúdia.

4.

Počas prerušenia štúdia stráca študent práva a povinnosti študenta. Na študijné
oddelenie príslušnej fakulty odovzdá výkaz o štúdiu, do ktorého sa zaznamenáva
prerušenie štúdia, pokiaľ mu bol vydaný.

5.

Odo dňa prerušenia štúdia študent prestáva byť študentom v zmysle § 69 ods. 3
zákona.

6.

Počas doby prerušenia štúdia môže dekan fakulty na žiadosť študenta, ktorý má
prerušené štúdium, ukončiť prerušenie štúdia aj pred uplynutím doby prerušenia.

7.

Študent, ktorý má prerušené štúdium, sa stáva študentom dňom opätovného
zápisu na štúdium v zmysle § 69 ods. 1 zákona.

8.

Na opätovný zápis na štúdium ŠP sa vzťahuje čl. 13 ods. 8.
Článok 20
Záverečné práce

1.

Súčasťou štúdia v každom ŠP je aj záverečná práca. Záverečná práca s jej
obhajobou tvorí jeden predmet, obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne
skúšky.

2.

Vedúcimi bakalárskej práce môžu byť profesori, docenti a odborní asistenti.
Vedúcimi bakalárskej práce môžu byť aj vedeckovýskumní zamestnanci
(s vysokoškolským vzdelaním najmenej II. stupňa), ktorí boli do zamestnaneckého
pomeru prijatí výberovým konaním. Vedúcich bakalárskych prác a témy
bakalárskych prác, po vyjadrení garanta študijného programu schvaľuje vedúci
katedry. Konzultantom záverečnej práce môže byť aj externý spolupracovník.

3.

Vedúcimi diplomovej práce môžu byť profesori, docenti a odborní asistenti.
Vedúcimi diplomovej práce môžu byť aj vedeckovýskumní zamestnanci
(s vysokoškolským vzdelaním najmenej III. stupňa), ktorí boli do zamestnaneckého
pomeru prijatí výberovým konaním. Vedúcich diplomových prác a témy
diplomových prác, po vyjadrení garanta študijného programu schvaľuje vedúci
katedry. Konzultantom záverečnej práce môže byť aj externý spolupracovník.

4.

Študent sa po dohode s vedúcim záverečnej práce, prostredníctvom UIS-u prihlási
na tému bakalárskej alebo diplomovej práce na školiacom pracovisku v termíne
schválenom v Kolégiu dekana pre daný akademický rok.

5.

Všetky informácie týkajúce sa záverečných a habilitačných prác určuje Smernica
o záverečných a habilitačných prácach, zverejnená na webovom sídle SPU. Na
unifikáciu vzhľadu záverečných prác a pomoc študentom pri tvorbe práce slúži
šablóna záverečnej práce zverejnená v UIS-e.
Článok 21
Štátne skúšky

1.

Štúdium ŠP sa riadne skončí úspešným vykonaním štátnej skúšky alebo štátnych
skúšok (ďalej len „ŠS“).
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2.

ŠS pozostáva z predmetu záverečná (bakalárska, diplomová) práca-obhajoba,
alebo aj z jedného, prípadne viacerých predmetov určených ŠP. Za každý predmet
ŠS sa prideľujú kredity.

3.

Harmonogram výučby určuje ŠS v riadnom termíne, ktorý je opravným termínom
pre študentov, ktorí nevykonali úspešne ŠS v predchádzajúcom akademickom
roku, za podmienky čl. 4 ods. 9.

4.

Študent koná ŠS pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov,
pričom predseda skúšobnej komisie v inžinierskych ŠP nepôsobí na SPU. Právo
skúšať na ŠS majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesor a docent
a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou, v prípade bakalárskych ŠP
aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským
vzdelaním tretieho stupňa. Štátna skúška trvá spravidla 45 minút.

5.

Okruhy otázok na ŠS zverejňuje garant predmetu na webovom sídle fakulty
jeden mesiac pred ich konaním. Otázky na ŠS sa nezverejňujú a študent si ich
losuje jednotlivo pre každý predmet.

6.

Študent má právo zoznámiť sa s hodnotením svojej záverečnej práce najneskôr
jeden týždeň pred konaním ŠS. Vykonať ŠS z predmetu záverečná (bakalárska,
diplomová) práca-obhajoba môže študent aj v prípade jedného posudku (vedúceho
záverečnej práce alebo oponenta) hodnoteného známkou nedostatočne (4).

7.

Predmety ŠS sa hodnotia podľa nasledujúcej klasifikačnej stupnice:
Známka
výborne / excellent

1

veľmi dobre / very good

1,5

dobre / good

2

uspokojivo / satisfactory

2,5

dostatočne / sufficient

3

nedostatočne / fail

4

Celkový výsledok ŠS sa určí na základe vypočítaného aritmetického priemeru
známok zo všetkých predmetov. Pri hodnotení niektorého predmetu ŠS známkou
nedostatočne (4), celkový výsledok ŠS je hodnotený známkou nedostatočne (4).
V prípade vykonania štátnej skúšky iba z predmetu záverečná (bakalárska,
diplomová) práca-obhajoba, je známka za tento predmet zároveň celkovým
výsledkom štátnej skúšky. Výsledná známka z predmetu záverečná (bakalárska,
diplomová) práca-obhajoba je priemerom hodnotení členov komisie, školiteľa
a oponenta.
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Aritmetický priemer zo všetkých predmetov ŠS
(vrátane obhajoby ZP)
a hodnotenie predmetu (predmetov) ŠS
známkou nedostatočne (4)

Celkový výsledok ŠS

1,00 = priemer ≤ 1,25

výborne (1)

1,26 ˂ priemer ≤ 1,75

veľmi dobre (1,5)

1,76 ˂ priemer ≤ 2,25

dobre (2)

2,26 ˂ priemer ≤ 2,75

uspokojivo (2,5)

2,76 ˂ priemer ≤ 3,00

dostatočne (3)

hodnotenie jedného alebo viacerých predmetov ŠS
známkou nedostatočne (4)

nedostatočne (4)

8.

Študent, ktorého celkový výsledok ŠS bol hodnotený známkou nedostatočne (4),
opakuje ŠS iba z predmetu (predmetov), z ktorého (ktorých) bol hodnotený
známkou nedostatočne (4). Pri hodnotení predmetu záverečná (bakalárska,
diplomová) práca-obhajoba známkou nedostatočne (4) komisia určí študentovi
rozsah prepracovania záverečnej práce, ktorý zaznamená do zápisu o ŠS.

9.

Celkový výsledok štúdia dosiahnutý na základe celoštudijného váženého priemeru
a celkového výsledku ŠS sa hodnotí „s vyznamenaním“, „prospel“ alebo
„neprospel“.

10. Celkovým výsledkom štúdia „s vyznamenaním“ sa hodnotí študent, ktorého
celoštudijný priemer je lepší alebo rovný 1,25 a celkový výsledok ŠS je hodnotený
známkou výborne (1). V ostatných prípadoch sa študent hodnotí „prospel“ okrem
hodnotenia celkového výsledku ŠS známkou nedostatočne (4), kedy sa hodnotí
„neprospel“.
11. Študent, ktorému vážne okolnosti bránia zúčastniť sa ŠS, je povinný vopred, alebo
najneskôr do 3 dní ospravedlniť svoju neúčasť. Ak sa študent nedostaví na ŠS bez
ospravedlnenia, jeho neprítomnosť sa hodnotí známkou nedostatočne (4).
12. Študent môže opakovať ŠS iba raz pri splnení podmienky uvedenej v čl. 4 ods. 9.
Článok 22
Riadne skončenie štúdia
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného
programu v súlade s čl. 4 ods. 9. Dňom skončenia štúdia je deň, keď sa splní
posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného
programu.
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Článok 23
Iné skončenie štúdia
1.

2.

3.

Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí:
a)

zanechaním štúdia,

b)

neskončením štúdia v termíne určenom v čl. 4. ods. 9,

c)

vylúčením zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek, ktoré vyplývajú zo
študijného programu alebo zo študijného poriadku fakulty,

d)

vylúčením zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona,

e)

zrušením študijného programu, ak študent neprijme ponuku SPU pokračovať
v štúdiu podľa iného študijného programu,

f)

smrťou študenta.

Dňom skončenia štúdia je:
a)

podľa ods. 1 písm. a) tohto článku
- deň, keď bolo vysokej škole doručené písomné vyhlásenie študenta
o zanechaní štúdia,
- deň, do ktorého sa mal zapísať do ďalšej časti štúdia po doručení výzvy
v zmysle článku 13 ods. 7,
- deň, v ktorom sa mal študent po prerušení štúdia dostaviť na opätovný
zápis v zmysle článku 13 ods. 8,

b)

podľa ods. 1 písm. b) koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť
vysokoškolské štúdium,

c)

podľa ods. 1 písm. c) a d) deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo
právoplatnosť,

d)

podľa ods. 1 písm. e) deň, ku ktorému SPU oznámila zrušenie študijného
programu.

Študent, ktorý skončil štúdium v zmysle ods. 1 písm. b) a c), môže podať žiadosť
o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť podáva dekanovi fakulty v lehote do
ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Dekan môže sám žiadosti vyhovieť, ak
zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútornými predpismi
fakulty alebo SPU. Inak postúpi žiadosť rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie, ak
bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútornými predpismi fakulty alebo SPU.
Inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie
rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie
rozhodnutia.
Článok 24
Pochvaly a ceny

1.

Pochvaly a ceny môžu byť udelené študentom za úspešné štúdium, za aktívne
zapájanie sa do vedeckej, výskumnej a odbornej činnosti, za reprezentáciu fakulty
a univerzity alebo za vysoko humánne skutky.
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2.

3.

Študentom, ktorí absolvovali štúdium s vyznamenaním, možno udeliť:
a)

cenu rektora,

b)

cenu dekana.

Pochvaly a ceny v zmysle ods. 1 a 2 môžu byť spojené so štipendiom podľa
štipendijného poriadku fakulty alebo SPU.
Článok 25
Doklady o štúdiu

1.

Doklady o štúdiu sú:
a)

preukaz študenta,

b)

výkaz o štúdiu (index),

c)

výpis výsledkov štúdia.

2.

Preukaz študenta je doklad potvrdzujúci jeho právne postavenie, ktoré ho
oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných
predpisov SPU a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na
preukázanie údajov v ňom zapísaných. Vydáva ho SPU.

3.

Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého sa zapisujú predmety ŠP a výsledky
kontroly študijnej úspešnosti. Vydáva ho fakulta alebo SPU.

4.

Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent
splnil v rámci štúdia ŠP. Vydáva ho fakulta alebo SPU. Na základe osobitnej
žiadosti študenta fakulta alebo SPU vydáva výpis výsledkov štúdia aj v anglickom
jazyku.

5.

Výpis výsledkov štúdia patrí:
a)

osobe, ktorá skončila štúdium ŠP podľa čl. 23 ods. 1,

b)

študentovi na základe jeho žiadosti,

c)

absolventovi štúdia ŠP na základe jeho žiadosti.

6.

Študentovi spoločného ŠP podľa § 54a zákona vydá doklady o štúdiu tá zo
spolupracujúcich vysokých škôl, ktorej to určí dohoda uzatvorená podľa § 54a
ods. 2 zákona.

7.

SPU stanovuje, že počnúc akademickým rokom 2019/2020 sa výkaz o štúdiu
(index) študentom zapísaným do prvého roku štúdia nevydáva.
Článok 26
Doklady o absolvovaní štúdia

1.

Doklady o absolvovaní štúdia ŠP v študijnom odbore sú:
a)

vysokoškolský diplom,

b)

vysvedčenie o štátnej skúške,

c)

dodatok k diplomu.
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2.

Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného ŠP
v príslušnom študijnom odbore a udelení akademického titulu.

3.

Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o vykonanej štátnej skúške, jej súčastiach
a o jej výsledku.

4.

Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom
študijnom programe.

5.

Doklady o absolvovaní štúdia ŠP podľa ods. 1 vydáva SPU v slovensko-anglickej
verzii a absolventovi sa spravidla odovzdávajú na slávnostnej promócii. Na druhom
stupni štúdia sa doklady o absolvovaní štúdia odovzdávajú absolventovi
oblečenému do promočného talára.

6.

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

Časť tretia
Doktorandský stupeň štúdia
Článok 27
Doktorandský študijný program
1.

Doktorandský študijný program ako individuálny študijný program tretieho stupňa
(§ 2 ods. 5) sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave
vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta
k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti
v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti
v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného programu (ďalej len
„doktorandského štúdia“) získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

2.

Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Individuálny
študijný plán zostavuje školiteľ a predkladá na schválenie odborovej komisii (§ 54
ods. 17 zákona).

3.

Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov
a individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania
dizertačnej práce.

4.

Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej
vedeckej práce študenta doktorandského štúdia (ďalej len "doktorand"), ktorá sa
viaže na tému dizertačnej práce. Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne
garantuje školiteľ.

5.

Schopnosť samostatného štúdia a vedeckej činnosti sa preukazuje vykonaním
dizertačnej skúšky, spracovaním a obhajobou dizertačnej práce, publikáciami
a ďalšími formami prezentácie vlastnej vedeckej, výskumnej a vývojovej činnosti.
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Článok 28
Formy štúdia
1.

Štúdium v doktorandských študijných programoch je organizované v dennej
a externej forme.

2.

Zmena formy štúdia je považovaná za zmenu študijného programu, o ktorú môže
doktorand požiadať podľa § 70 ods. 1 písm. l) zákona.

3.

Dekan môže povoliť zápis na štúdium študijného programu tretieho stupňa
doktorandovi
- v rovnakom odbore na vlastnej fakulte alebo na inej vysokej škole alebo
rovnakého študijného programu v inej forme štúdia na vlastnej fakulte,
- v obdobnej oblasti poznania na uznanej vysokej škole zriadenej podľa právnych
predpisov iného štátu, ktorému dekan fakulty povolil zmeniť ŠP.

4.

Podmienkou povolenia zápisu pri zmene študijného programu je doručenie:
a)

b)

c)

písomnej žiadosti študenta
aa)

z inej vysokej školy, resp. z inej fakulty SPU, z uznanej vysokej školy
v zahraničí, do 15. augusta príslušného kalendárneho roka,

ab)

z vlastnej fakulty, zapísaného na štúdium rovnakého študijného odboru,
do 15. januára príslušného akademického roka, alebo do 15. augusta
príslušného akademického roka,

ac)

pri zmene formy štúdia na vlastnej fakulte termíny podávania žiadostí sa
nestanovujú;

dokladu vydaného vysokou školou, na ktorej je študent v čase podania žiadosti
zapísaný na štúdium, ktorý obsahuje
ba)

názov študijného programu,

bb)

číslo a názov študijného odboru,

bc)

výpis vykonaných skúšok, vysvedčenie z dizertačnej skúšky, pokiaľ bola
vykonaná (predmet, dátum vykonania skúšky, hodnotenie, kredity)

bd)

zoznam publikovaných prác a iných hodnotených aktivít,

iných dokladov určených v študijnom poriadku fakulty.

5.

Dekan rozhodne o žiadosti doktoranda o zápise na štúdium do 30 dní od doručenia
všetkých podkladov uvedených v ods. 4 písm. a), b), c) článku 28 tohto ŠP.

6.

V prípade zápisu doktoranda v rovnakom študijnom programe v inej forme štúdia
na vlastnej fakulte študent doručuje podklady uvedené v ods. 4 písm. a), c) článku
28 tohto ŠP.

7.

Dňom zápisu sa doktorand stáva študentom vysokej školy. Jeho predchádzajúce
doktorandské štúdium sa považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu
zápisu. Dekan oznámi vysokej škole, na ktorej študent zanechal štúdium, do troch
pracovných dní od uskutočnenia zápisu, meno doktoranda, názov študijného
programu, na ktorý doktorandovi umožnila zápis a dátum zápisu.

8.

V prípade povolenia zápisu na vlastnej fakulte, sa za deň zanechania štúdia
považuje deň, ktorý predchádza zápisu v rovnakom študijnom programe v inej
forme štúdia.
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Článok 29
Dĺžka doktorandského štúdia
1.

Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program:
a) v dennej forme štúdia je tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých
dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný
program v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1. tri akademické roky je 180 kreditov,
2. štyri akademické roky je 240 kreditov,
b) v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov; počet kreditov,
ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský
študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia
1. štyri akademické roky je 180 kreditov,
2. päť akademických rokov je 240 kreditov.

2.

Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa
individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho
skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí
medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce. Dizertačná práca je záverečnou
prácou (§ 51 ods. 3 zákona).

3.

Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku
(§ 51 ods. 4 písm. h zákona) o viac ako dva roky.
Článok 30
Školiteľ

1.

Funkciu školiteľov pre daný študijný program môžu vykonávať učitelia SPU a iní
odborníci (minimálne s vedeckým kvalifikačným stupňom IIa) po schválení vo
Vedeckej rade SPU v prípade študijných programov SPU a vedeckej rady fakulty
v prípade uskutočňovania študijného programu na fakulte.

2.

Funkciu školiteľa pre témy vypísané externou vzdelávacou inštitúciou môžu
vykonávať školitelia schválení touto inštitúciou.

3.

Funkciu školiteľa pre študijné programy môžu vykonávať učitelia vysokej školy vo
funkcii profesora alebo docenta a iní odborníci (minimálne s vedeckým
kvalifikačným stupňom IIa), na ktorej sa uskutočňuje doktorandské štúdium a iní
významní odborníci z pracovísk SAV a iných výskumných inštitúcií schválení
vedeckou radou fakulty, resp. SPU.

4.

Iní odborní pracovníci z externých vzdelávacích inštitúcií môžu byť schválení vo
funkcii školiteľa len s akademickou hodnosťou profesor, docent alebo po
dosiahnutí vedeckého kvalifikačného stupňa IIa alebo I.

5.

Povinnosťou školiteľa je pravidelne prerokovávať a konzultovať s doktorandom
všetky náležitosti spojené s jeho doktorandským individuálnym študijným plánom.
Školiteľ zabezpečuje výročné zhodnotenie aktivít doktoranda na konci každého
akademického roka na predpísanom tlačive v UIS s jednoznačným vyjadrením pre
ďalšie pokračovanie alebo ukončenie štúdia.
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6.

V prípade riešenia špecifickej problematiky je možné ustanoviť pre doktorandské
štúdium aj školiteľa špecialistu. Uvedenú funkciu, po odsúhlasení odborovou
komisiou môžu vykonávať aj významní pracovníci z výskumných inštitúcií, ako aj
praxe, ktorí neboli schválení ako školitelia. Menovanie zabezpečuje dekrétom na
návrh školiteľa dekan príslušnej fakulty.

7.

Školiteľ špecialista sa podieľa na zabezpečovaní úloh spojených s odbornou
prípravou doktoranda na úrovni konzultácií a poskytnutí laboratórneho vybavenia
na realizáciu experimentov z danej oblasti, ktorá napomáha interdisciplinárnemu
riešeniu stanovenej problematiky.

8.

V prípade, že sa doktorandské štúdium uskutočňuje v študijnom programe na
viacerých fakultách alebo v externej vzdelávacej inštitúcii, je doktorand zapísaný
na fakulte, na ktorej je školiteľ v pracovnom pomere na plný úväzok.

9.

Vypisovanie tém na doktorandské štúdium zo strany školiteľa je možné len
v prípade, že na pracovisku sú vytvorené podmienky pre vedeckovýskumnú,
vývojovú a experimentálnu činnosť a plnenie ostatných, s doktorandským štúdiom
spojených aktivít.
Článok 31
Témy dizertačných prác

1.

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje SPU alebo
fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, témy dizertačných prác,
o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných
tém je určený školiteľ.

2.

Písomné návrhy tém dizertačných prác predkladajú školitelia z SPU a schválení
školitelia z externých vedeckých inštitúcií, ktoré majú akreditáciu v spolupráci
s fakultou SPU na predpísaných formulároch.

3.

Návrh témy dizertačnej práce pozostáva z týchto častí – stručný a výstižný názov
témy (v slovenskej a v anglickej verzii), meno a priezvisko školiteľa, prípadne aj
meno a priezvisko školiteľa – špecialistu, odborné pracovisko, názov študijného
programu, tézy riešenia problematiky, zdôvodnenie potreby riešenia problematiky
z vedeckého a spoločenského hľadiska, požiadavky na uchádzačov.

4.

Témy dizertačných prác pre príslušné študijné programy schvaľuje najskôr po
prerokovaní v odborovej komisii garant študijného programu/vedecká rada fakulty.

5.

Schválené témy dizertačných prác sa zverejnia v informačnom systéme, na
úradnej výveske, na webovom sídle fakulty minimálne dva mesiace pred
prijímacím konaním na doktorandské štúdium.

6.

SPU alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zaradí medzi
vypísané témy dizertačných prác aj témy spolu so školiteľmi zadané externou
vzdelávacou inštitúciou; spolu s vypísanou témou sa uvedie aj názov zadávajúcej
externej vzdelávacej inštitúcie. Externá vzdelávacia inštitúcia môže témy zverejniť
aj samostatne.

7.

Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém.
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8.

Ak sa uchádzač prihlási na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou
inštitúciou, ktorá získala právo zúčastňovať sa na uskutočňovaní študijného
programu, potom vykonáva vedeckú časť doktorandského štúdia a s vysokou
školou dohodnuté povinnosti študijnej časti doktorandského štúdia v tejto externej
vzdelávacej inštitúcii. SPU v takomto prípade uzatvára s externou vzdelávacou
inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu doktoranda na
predpísanom tlačive. V nej sa riešia študijno-právne a finančné otázky spojené
s pôsobením doktoranda v externej vzdelávacej inštitúcii.
Článok 32
Prijatie na štúdium

1.

Prijatie na štúdium v doktorandskom študijnom programe sa uskutočňuje
prijímacím konaním v termínoch verejne vyhlásených spravidla raz, maximálne dva
razy v priebehu akademického roka. Základnou podmienkou prijatia na
doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

2.

Termín konania prijímacej skúšky a jej formu určuje dekan. Pri prijímacej skúške
komisia u uchádzača zohľadňuje znalosti svetových jazykov, u zahraničných
uchádzačov znalosti zo slovenského a svetového jazyka, a z predmetov tvoriacich
teoretický základ zvoleného študijného programu a prezentácie téz k téme
dizertačnej práce. Zohľadňujú sa aj aktivity vo vedeckej činnosti študentov počas
druhého stupňa štúdia.

3.

Uchádzači k prihláške na štúdium prikladajú:
a)

životopis,

b)

doklad o riadnom ukončení druhého stupňa vysokoškolského vzdelania,

c)

údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní;
uchádzač o štúdium v externej forme, ktorý vykonáva prácu vo verejnom
záujme podľa osobitného predpisu alebo je v štátnozamestnaneckom
pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných predpisov, k prihláške
doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru,
štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania
prihlášky na štúdium,

d)

zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác,

e)

tézy k zvolenej téme,

f)

ďalšie doklady uvedené v prihláške a podľa požiadavky príslušnej fakulty,

g)

V prípade, že uchádzač o štúdium absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania
v zahraničí, je povinný predložiť úradne overené rozhodnutie o uznaní dokladov
o vzdelaní vydané uznanou vysokou školou v SR alebo MŠVVaŠ SR v zmysle
zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní
odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je súhlas dotknutej osoby. Spracovať osobné
údaje podľa osobitného predpisu uvedené v podkladoch a v žiadosti, môže vysoká
škola iba po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby.
Vysoká škola je oprávnená využívať údaje z prihlášky na štúdium o prijatom
uchádzačovi o štúdiu, ktorý oznámil vysokej škole, že sa zapíše na štúdium podľa
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§ 73 odseku 9, v nevyhnutnom rozsahu na účel zápisu údajov do registra študentov
a na účel vydania preukazu študenta.
4.

O prijatí uchádzača na doktorandské štúdium rozhoduje dekan na základe
výsledkov prijímacieho pohovoru vykonaného pred prijímacou komisiou. Každý
uchádzač o doktorandské štúdium musí absolvovať prijímaciu skúšku. Termín
zápisu na doktorandské štúdium určí dekan.

5.

Ak si uchádzač o doktorandské štúdium vyberie tému dizertačnej práce vypísanú
externou vzdelávacou inštitúciou, musí s jeho prijatím na doktorandské štúdium
súhlasiť aj externá vzdelávacia inštitúcia. Prijímacia skúška (§ 57 ods. 3 zákona)
sa koná pred komisiou, v ktorej sú zastúpení členovia z vysokej školy a členovia
určení štatutárnym orgánom externej vzdelávacej inštitúcie. Členov z vysokej školy
určuje pre študijné programy uskutočňované na fakulte dekan, pre študijné
programy, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor. Prijímacia skúška sa po
dohode vysokej školy alebo fakulty s externou vzdelávacou inštitúciou môže konať
na pôde externej vzdelávacej inštitúcie za účasti zástupcov vysokej školy.

6.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní
od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

7.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, môže
podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
v lehote do 8 dní odo dňa jeho doručenia.

Článok 33
Organizácia doktorandského štúdia
1.

Obsahovú časť štúdia v doktorandskom študijnom programe určuje školiteľ vo
forme individuálneho študijného plánu. Individuálny študijný plán vypracuje
doktorand a školiteľ v UIS do 1 mesiaca po nástupe na štúdium špecificky k téme
dizertačnej práce a schvaľuje ho odborová komisia alebo spoločná odborová
komisia.

2.

Doktorandský študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti, ktoré sú
rozpracované v individuálnom študijnom pláne doktoranda obsahujúcom
kvantifikáciu úloh. Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie
predpísaného počtu kreditov v súlade s akreditačným spisom v danom
akademickom roku.

3.

Ak sa doktorand prihlási na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou
inštitúciou, vykonáva vedeckú časť doktorandského štúdia v tejto externej
vzdelávacej inštitúcii. Študijnú časť doktorandského štúdia vykonáva na
fakulte SPU. Fakulta uzatvára s externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu
dohodu o doktorandskom štúdiu doktoranda.

4.

Vo všetkých formách doktorandského štúdia sa uplatňuje kreditový systém.
Jednotkou pracovného zaťaženia doktoranda je kredit. Na riadne skončenie štúdia
v doktorandskom študijnom programe v dennej forme štúdia pri trojročnom
študijnom programe a v externej forme štúdia pri štvorročnom študijnom programe
je potrebné získať minimálne 180 kreditov, z toho v študijnej časti minimálne 60
a vo vedeckej časti minimálne 120. Na riadne skončenie štúdia v doktorandskom
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študijnom programe v dennej forme štúdia pri štvorročnom študijnom programe
a v externej forme štúdia pri päťročnom študijnom programe je potrebné získať 240
kreditov, z toho v študijnej časti minimálne 80 kreditov a vo vedeckej časti
minimálne 160 kreditov.
5.

Súčasťou doktorandského programu je aj štúdium na iných vysokých školách,
vedeckých pracoviskách a ostatných inštitúciách, v SR a v zahraničných.

6.

Kredity získané v predchádzajúcom štúdiu na fakulte SPU, inej vysokej škole v SR
alebo v zahraničí, môže v súlade s daným ŠP započítať študentovi, na základe
jeho písomnej žiadosti, dekan fakulty, po vyjadrení garanta predmetu, v danom
semestri. Lehota platnosti kreditov je 7 rokov od absolvovania uznaných
predmetov.

7.

Študijná časť predstavuje 1/3 rozsahu študijného programu. Sústreďuje sa na
získanie hlbokých teoretických poznatkov z danej problematiky. Povinné a
voliteľné predmety sú predpísané študentovi na základe požiadaviek pre profil
absolventa študijného programu a vyberá si ich v súlade s témou dizertačnej práce
a po dohode so školiteľom.

8.

Absolvovanie predmetu pozostáva najmä z prednášok, seminárov, konzultácií
a samostatnej práce doktoranda. Výsledok skúšky sa hodnotí známkou, ktorá
vyjadruje mieru osvojenia si vedomostí a zručností daného predmetu. Hodnotenie
známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice ECTS.
Klasifikačná stupnica vedomostnej úrovne
Študijné výsledky
(slovné a percentuálne vyjadrenie zvládnutia
problematiky)
vynikajúce

93 – 100 %

A - výborne / excellent = 1

nadpriemerné

86 – 92 %

B - veľmi dobre / very good = 1,5

priemerné

79 – 85 %

C - dobre / good = 2

prijateľné

72 – 78 %

D - uspokojivo / satisfactory = 2,5

spĺňajú iba minimálne kritériá

64 – 71 %

E - dostatočne / sufficient = 3

nespĺňajú ani minimálne kritériá
9.

Klasifikačný stupeň - Známka

  

FX - nedostatočne / fail = 4

Vedecká časť predstavuje 2/3 študijného programu. Realizuje sa systematicky
samostatnou a tímovou výskumnou činnosťou na tému dizertačnej práce.
Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je aj aktívna účasť študenta na odborných
a vedeckých podujatiach a jeho publikačná činnosť.

10. Súčasťou študijného plánu je metodika dizertačnej práce, ktorá je oponovaná
jedným oponentom, prerokovaná na zasadnutí katedry a odborovej komisie.
Metodika, ktorú spracuje doktorand v spolupráci so školiteľom do troch mesiacov
po nástupe na štúdium obsahuje súčasný stav v riešení danej problematiky,
základné vedecké, spoločenské a realizačné ciele, materiál, metódy práce
a predpokladané prínosy pre rozvoj vedy a praxe a časový harmonogram
experimentálnej činnosti.
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11. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je aj vykonávanie pedagogickej
činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou
v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom
prebieha výučba.
12. Plnenie individuálneho študijného plánu doktoranda sa hodnotí za každý
akademický rok na predpísanom formulári prostredníctvom UIS-u. K výročnému
hodnoteniu doktoranda sa vyjadruje školiteľ, predseda odborovej komisie,
prodekan zodpovedný za doktorandské štúdium a dekan fakulty.
13. Z dôvodov bezpečnosti práce je dôležitá písomná evidencia prítomnosti
doktorandov denného štúdia na pracovisku a je povinné evidovať čas jeho
prítomnosti, resp. neprítomnosti na pracovisku.
14. Doktorand v dennej forme štúdia má nárok na platené voľno v príslušnom
akademickom roku vo výške počtu dní dovolenky pedagogických pracovníkov.
Nevyčerpané platené pracovné voľno doktorandov sa do nasledujúceho
akademického roka neprenáša. Aj na doktorandov sa vzťahuje usmernenie rektora
o čerpaní plateného pracovného voľna počas zimných sviatkov tak ako na
zamestnancov.
15. Dekanské, resp. rektorské voľno sa vzťahuje aj na doktorandov len vtedy, ak je tak
vyhlásené.
Článok 34
Dizertačná skúška
1.

Dizertačná skúška je štátnou skúškou a vzťahujú sa na ňu podmienky § 63
zákona.

2.

Doktorand je povinný dizertačnú skúšku vykonať do:
a)

b)

18, resp. 24 mesiacov v závislosti od štandardnej dĺžky študijného programu
v dennej forme štúdia. V prípade prerušenia štúdia sa termín vykonania
dizertačnej skúšky predlžuje o prerušené obdobie doktorandského štúdia,
24, resp. 36 mesiacov v závislosti od štandardnej dĺžky študijného programu
v externej forme štúdia po nástupe na doktorandské štúdium.

Vykonanie dizertačnej skúšky v dennej a externej forme po tomto termíne je
možné len v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti doktoranda
s vyjadrením stanoviska školiteľa a predsedu odborovej alebo spoločnej odborovej
komisie a so súhlasom dekana.
3.

Dizertačnú skúšku organizuje predseda odborovej komisie pre akreditovaný
študijný program, a to predložením návrhu na vykonanie dizertačnej skúšky
dekanovi, ktorý obsahuje stanovisko k plneniu individuálneho študijného plánu
doktoranda, návrh oponenta, návrh najmenej piatich členov skúšobnej komisie
a termín konania dizertačnej skúšky.

4.

Podmienkou pre vykonanie dizertačnej skúšky zo strany doktoranda je predloženie
písomnej žiadosti na predpísanom formulári, téz k písomnej práci pre členov
skúšobnej komisie a písomnej práce k dizertačnej skúške. Písomná práca
pozostáva z týchto častí:
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•
•
•
•
•

prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky,
cieľ práce,
metodika práce a metódy skúmania,
priebežné výsledky a diskusia,
zoznam použitej literatúry.

5.

Na písomnú prácu k dizertačnej skúške sa vyžaduje vypracovanie aspoň jedného
recenzného posudku oponentom, ktorý nie je členom katedry, na ktorej je
doktorand evidovaný. Oponent je menovaný dekanom.

6.

Právo skúšať na štátnej dizertačnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia
pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov (§ 75 ods. 1 zákona) a ďalší
odborníci schválení príslušnou vedeckou radou [§ 12 ods. 1 písm. d) zákona].
Dizertačná skúška sa vykonáva pred najmenej päťčlennou komisiou, ktorú tvoria
členovia odborovej komisie alebo významní odborníci z príbuzných študijných
odborov z vysokých škôl a výskumných pracovísk. Školiteľ je prítomný, ale
nerozhoduje o výsledku dizertačnej skúšky.

7.

Ak sa doktorand prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou
vzdelávacou inštitúciou (§ 54 ods. 12 zákona), dizertačná skúška sa koná pred
komisiou, v ktorej sú paritne zastúpení členovia z vysokej školy určení podľa § 63
ods. 4 zákona a členovia určení externou vzdelávacou inštitúciou. Komisia musí
mať najmenej päť členov. Dizertačná skúška pozostáva z obhajoby písomnej
práce k dizertačnej skúške a vedeckej rozpravy k riešenej problematike.

8.

Skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok dizertačnej skúšky
a rozhodne verejným hlasovaním o celkovom výsledku dizertačnej skúšky
väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice ECTS: A (1),
B (1,5), C (2), D (2,5), E (3), FX.

9.

Predseda komisie v závere zhodnotí preukázané aktivity a znalosti doktoranda
a odovzdá doktorandovi vysvedčenie o absolvovaní dizertačnej skúšky.

10. V prípade, že doktorand na dizertačnej skúške bol hodnotený nedostatočne –
klasifikácia FX, je možné dizertačnú skúšku opakovať najskôr po dvoch
mesiacoch. Po opakovanom hodnotení dizertačnej skúšky „nedostatočne - FX“
dekan vylúči študenta z ďalšieho štúdia.
11. Ak sa doktorand nemôže zúčastniť v určenom termíne na dizertačnej skúške,
vopred sa ospravedlní predsedovi skúšobnej komisie, ktorý určí náhradný termín
jej konania. Ak sa doktorand nezúčastní na dizertačnej skúške bez vážneho
dôvodu, má to rovnaké dôsledky ako keby na dizertačnej skúške neprospel.
Rovnaké dôsledky má aj odstúpenie od dizertačnej skúšky.
12. Platnosť dizertačnej skúšky je určená štandardnou dĺžkou štúdia predĺženou
maximálne o dva roky.
Článok 35
Odborové alebo spoločné odborové komisie
Činnosť odborových komisií sa riadi smernicou rektora „Zriaďovanie, menovanie členov
a činnosť odborových komisií doktorandského štúdia na SPU v Nitre“.
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Článok 36
Autoreferát dizertačnej práce
1.

K obhajobe dizertačnej práce predkladá doktorand aj autoreferát, ktorý je stručným
zhrnutím základných výsledkov dizertačnej práce, vymedzenia jej prínosu a údajov
o jej ohlase.

2.

Autoreferát je spracovaný a vytlačený vo formáte A5 v rozsahu najviac 24 strán
v počte 20 výtlačkov, pričom jeho štruktúra je daná štruktúrou záverečnej práce
a formálne náležitosti smernicou o záverečných a habilitačných prácach.

3.

Autoreferát sa predkladá v slovenskom jazyku so súhrnom v anglickom jazyku. Po
odsúhlasení dekanom môže byť autoreferát spracovaný aj v inom svetovom jazyku
a súhrn v slovenskom jazyku.

4.

Súčasťou autoreferátu je zoznam všetkých publikovaných prác doktoranda, ktoré
majú vzťah ku skúmanej problematike, ako aj ohlasy na ne s uvedením presných
bibliografických údajov.
Článok 37
Obhajoba dizertačnej práce

1.

Dizertačnú prácu študent predkladá v štyroch identických vyhotoveniach
v slovenskom jazyku alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dekana
a predsedu odborovej komisie, v jednom zo svetových jazykov, pričom najmenej
10 % rozsahu práce musí byť napísaného v slovenskom jazyku ako súhrn práce.
Po obhajobe sa jeden výtlačok práce poskytuje Slovenskej poľnohospodárskej
knižnici pri SPU v Nitre.

2.

Pri spracovaní dizertačnej práce treba rešpektovať základnú štruktúru pôvodnej
vedeckej práce podľa platnej smernice na vypracovanie záverečných prác, ktorá je
zverejnená na webovom sídle SPU a v UIS-e.

3.

V zmysle § 63 ods. 7 až 9 zákona, je doktorand v dennej i externej forme štúdia
povinný odovzdať svoju dizertačnú prácu do Centrálneho registra záverečných,
rigoróznych a habilitačných prác (CRZP) pre účely kontroly originality,
registrovania, uchovávania a sprístupňovania.

4.

Pri ďalšom postupe posudzovania a rozhodovania o dizertačnej práci doktoranda
platí Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č.56/2011 s platnosťou od 1. 9. 2011
a nadväzujúca Smernica SPU č. 36/2013 o záverečných a habilitačných prácach.

5.

Prípravu obhajoby dizertačnej práce organizuje školiace pracovisko po splnení
týchto podmienok doktorandom:
a) úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky,
b) výstup kategórie A, resp. B definovaný podľa oblastí výskumu v materiáli
„Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností VŠ“,
c) predloženie žiadosti na predpísanom tlačive v UIS o obhajobu dizertačnej práce
potvrdenú školiteľom, predsedom odborovej komisie a dekanom,
d) posudok základného pracoviska v podobe zápisu z katedrovej obhajoby práce.
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6.

Podľa § 63 ods. 4 a 6 zákona a čl. 35 tohto študijného poriadku, dekan na návrh
odborovej alebo spoločnej odborovej komisie a splnenia všetkých požadovaných
náležitostí, vymenuje troch oponentov a komisiu pre obhajobu dizertačnej práce
v počte najmenej päť členov a predsedu. Oponenti sú členmi komisie a majú
hlasovacie právo. Školiteľ sa zúčastňuje obhajoby, nie je členom komisie a nemá
hlasovacie právo.

7.

Obhajobu dizertačnej práce organizuje školiace pracovisko po splnení týchto
podmienok:
a)

predloženie posudkov všetkých troch oponentov. V prípade negatívnych
posudkov sa vyžaduje prítomnosť príslušného oponenta na obhajobe
dizertačnej práce,

b)

vymenovanie členov komisie pre obhajoby dizertačnej práce. Je žiaduce, aby
aspoň jeden člen komisie bol z inej vysokej školy, prednostne zo zahraničia,

c)

prítomnosť dvojtretinovej väčšiny členov komisie a minimálne dvoch oponentov
na obhajobe.

8.

Obhajobu dizertačnej práce vedie predseda komisie. Jej priebeh je spravidla
nasledovný – otvorenie, predstavenie kandidáta, stručná prezentácia cieľov
a dosiahnutých výsledkov práce doktorandom, zhodnotenie plnenia individuálneho
študijného plánu doktoranda školiteľom vo forme posudku, prezentácia recenzných
posudkov, stanovisko doktoranda na pripomienky recenzentov, diskusia, neverejné
zasadnutie komisie, záver – vyhlásenie výsledku. Obhajoba dizertačnej práce je
verejná.

9.

Predsedom poverení členovia komisie vyhotovujú písomný záznam z priebehu
obhajoby, z hlasovania členov komisie o výsledku obhajoby. Výsledok obhajoby
dizertačnej práce sa hodnotí známkou. Výsledná známka sa určí na základe
vypočítaného aritmetického priemeru známok oponentov a členov komisie.
Klasifikačná stupnica
Aritmetický priemer obhajoby ZP

Celkový výsledok ŠS

1,00 = priemer ≤ 1,25

výborne A(1)

1,26 < priemer ≤ 1,75

veľmi dobre B(1,5)

1,76 < priemer ≤ 2,25

dobre C(2)

2,26 < priemer ≤ 2,75

uspokojivo D(2,5)

2,76 < priemer ≤ 3,00

dostatočne E(3)

3,01 < priemer ≤ 4,00

nedostatočne FX(4)

10. Pri hodnotení obhajoby záverečnej práce známkou nedostatočne FX (4) komisia
určí študentovi rozsah prepracovania záverečnej práce, ktorý zaznamená
do zápisu o ŠS. Obhajobu prepracovanej záverečnej práce je možné realizovať do
konca nadštandardnej dĺžky štúdia.
11. Výsledok obhajoby je platný na základe tajného hlasovania a rozhodnutia väčšiny
prítomných členov komisie.
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12. SPU môže uzatvoriť dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác
v akreditovaných doktorandských študijných programoch so zahraničnou vysokou
školou, ak to umožňujú právne predpisy štátu, na ktorého území pôsobí
zahraničná vysoká škola.
13. Obhajoba dizertačnej práce doktoranda vysokej školy, ktorá sídli na území
Slovenskej republiky, a ktorá má uzavretú dohodu o spoločných obhajobách
dizertačných prác so zahraničnou vysokou školou, sa môže uskutočniť
na zahraničnej vysokej škole pred komisiou na obhajobu dizertačnej práce, v ktorej
sú paritne zastúpení členovia zo slovenskej strany určení podľa § 54 ods. 20
zákona a členovia určení zahraničnou vysokou školou.
14. Obhajoba dizertačnej práce doktoranda zahraničnej vysokej školy v Slovenskej
republike sa uskutočňuje rovnakým spôsobom.
15. Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí.
Článok 38
Prerušenie doktorandského štúdia
Štúdium v doktorandskom študijnom programe možno prerušiť najviac trikrát, najmä
z vážnych osobných dôvodov, alebo z dôvodov hodných zreteľa v súhrnnej dĺžke dvoch
rokov bez vyplácania štipendia. Výnimku tvorí materská a rodičovská
dovolenka a zdravotné dôvody doktoranda. Študentka, ktorú lekár vypíše na materskú
dovolenku, je povinná týmto dňom prerušiť štúdium. O žiadosti prerušenia štúdia po
vyjadrení školiteľa rozhoduje dekan.
Článok 39
Zdravotné a sociálne poistenie
1.

Štát je platiteľom poistného na zdravotné účely študenta doktorandského
študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského
štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program
v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo
nedovŕšil vek 30 rokov.

2.

Na účely sociálneho poistenia sa doktorand dennej formy štúdia považuje za
dobrovoľne nemocensky poistenú osobu.
Článok 40
Štipendiá doktorandov

1.

Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým
pobytom v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky alebo
štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore
a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členské štáty“), má počas trvania
štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium v zmysle čl. 6
bodu 3 Štipendijného poriadku SPU v Nitre.
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Článok 41
Doklad o udelení akademického titulu
1.

Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú:
a)

diplom – podpísaný rektorom univerzity a dekanom fakulty,

b)

vysvedčenie o štátnej skúške – podpísané dekanom a predsedom odborovej
komisie,

c)

dodatok k diplomu – podpísaný rektorom a dekanom fakulty.

2.

Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul
(„philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) podľa § 54 ods. 15 zákona.

„doktor“

3.

Diplomy sa absolventom doktorandského štúdia spravidla odovzdajú na
slávnostnej promócii do 45 dní od riadneho skončenia štúdia okrem prípadov, ak
absolvent súhlasí s neskorším vydaním týchto dokladov.

4.

Doklad o udelení akademického titulu na základe úspešného výsledku obhajoby
dizertačnej práce pred komisiou na obhajobu dizertačnej práce, vydaný
zahraničnou vysokou školou, sa uznáva v Slovenskej republike v zmysle platných
predpisov.
Článok 42
Finančné zabezpečenie experimentálnej činnosti doktorandského štúdia

1.

Náklady spojené s realizáciou experimentálnej činnosti doktorandského štúdia na
fakultách SPU je možné riešiť z nasledujúcich zdrojov:
a)

z pridelených grantových prostriedkov na riešenie výskumných projektov v rámci
domácich grantových prostriedkov a z iných dotačných finančných zdrojov,

b)

z pridelených grantových prostriedkov na riešenie výskumných projektov zo
zahraničných agentúr,

c)

zo získaných finančných prostriedkov na riešenie výskumných projektov v rámci
kooperácie alebo hospodárskej činnosti,

d)

z finančných prostriedkov získaných na riešenie danej problematiky na základe
zmluvy so zadávateľskou organizáciou.
Článok 43
Zahraniční doktorandi

1.

Doktorandské štúdium na SPU môžu absolvovať aj zahraniční študenti, pre ktorých
platí v plnom rozsahu tento študijný poriadok.

2.

Doktorandské štúdium je možné absolvovať v rámci medzivládnej dohody
s poskytovaním štipendií v zmysle dohovoru medzi štátmi.

3.

Na zahraničných doktorandov sa vzťahuje aj článok 16 Štatútu SPU.
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Článok 44
Skončenie doktorandského štúdia
1.

Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného
programu. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok
predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu, t.j.
obhajobou dizertačnej práce. Nasledujúcim dňom je doktorand vyradený
z evidencie doktorandského štúdia.

2.

Iné skončenie štúdia v priebehu riadneho študijného obdobia schvaľuje dekan na
základe vlastnej žiadosti doktoranda s vyjadrením školiteľa.

3.

Doktorandské štúdium sa okrem riadneho skončenia štúdia môže skončiť

4.

a)

zanechaním štúdia,

b)

neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 zákona,

c)

vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného
programu a zo študijného poriadku vysokej školy,

d)

vylúčením zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona,

e)

zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona, ak študent neprijme
ponuku vysokej školy pokračovať v štúdiu iného študijného programu,

f)

smrťou študenta.

Študent, ktorý skončil štúdium v zmysle ods. 3 písm. c) a d), môže podať žiadosť
o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť podáva dekanovi fakulty v lehote do
ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Dekan môže žiadosti sám vyhovieť ak
zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútornými predpismi
fakulty alebo SPU. Inak postúpi žiadosť rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie ak
bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútornými predpismi fakulty alebo SPU.
Inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie
rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie
rozhodnutia.

Časť štvrtá
Spoločné ustanovenia
Článok 45
Práva a povinnosti študenta
1.

Študent SPU má tieto práva:
a)

študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, ak fakulta vykonala úpravy
v študijnom programe, študent v štúdiu tohto študijného programu pokračuje
podľa predmetov a pravidiel po úprave, ak pravidlá študijného programu
neurčujú inak,

b)

vytvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu a Študijného
poriadku SPU (fakulty),
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2.

c)

zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené
študijným programom alebo študijným poriadkom,

d)

pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným
poriadkom a študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania
jednotiek študijného programu pri zachovaní predpísanej nadväznosti a zvoliť si
učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi,

e)

v rámci svojho vysokoškolského štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej fakulte,
vysokej škole a univerzite v SR alebo v zahraničí,

f)

používať zariadenia SPU v súlade s pravidlami určenými SPU a fakultou,

g)

mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch SPU (fakulty),

h)

zúčastňovať sa na vedeckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti univerzity
a fakulty,

i)

aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa
o kvalite výučby a o učiteľoch,

j)

slobodne, primeranou formou, uplatňovať názory a pripomienky k vzdelávaniu
na fakulte (SPU),

k)

voliť akademické samosprávne orgány,

l)

na rôzne filozofické názory a náboženské vyznania,

m)

využívať a uplatňovať akademické slobody v súlade so zásadami demokracie,
humanity a s Právnym poriadkom SR,

n)

na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou
uplatnenia absolventov študijných programov v praxi,

o)

ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona,
je študent povinný rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude
v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné
štúdium nárok,

p)

za podmienok určených študijným poriadkom zmeniť študijný program v rámci
toho istého študijného odboru.

Povinnosti študenta SPU sú:
a)

dodržiavať Štatút SPU a fakulty a Študijný poriadok SPU a fakulty a relevantné
vnútorné predpisy,

b)

plniť si študijné povinnosti v súlade so svojím študijným programom,

c)

uhrádzať školné a poplatky, ak tieto sú v súlade s platnými zákonmi a internými
predpismi SPU, spojené so štúdiom výlučne a priamo SPU, a pravdivo uviesť
skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,

d)

oznámiť SPU alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný
na fakulte, adresu určenú na doručovanie písomností,

e)

osobne sa dostaviť na písomné predvolanie dekana fakulty alebo rektora SPU,
alebo nimi povereného zamestnanca univerzity na prerokovanie otázok
týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s jeho
právami a povinnosťami,

f)

chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby SPU, dodržiavať
pravidlá občianskeho spolunažívania, plniť si svoje občianske povinnosti na
SPU aj mimo nej,
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g)

chrániť svoje zdravie a zdravie iných, starať sa o tvorbu a ochranu životného
i pracovného prostredia,

h)

písomne oznámiť SPU najneskôr do 30. septembra príslušného akademického
roka svoje rozhodnutie podľa bodu 1 písm. o) tohto článku.
Článok 46
Register študentov

1.

SPU vedie register študentov, ktorý slúži na evidenciu študentov a na štatistické
a rozpočtové účely.

2.

V registri študentov sú zaznamenané údaje o jednotlivých študentoch v štruktúre
podľa § 73 ods. 3 zákona.

3.

Údaje v registri študentov môžu spracovávať len osobitne poverení pracovníci
SPU.
Článok 47
Archivovanie študijnej dokumentácie

SPU archivuje študijnú dokumentáciu študenta (dokumentáciu prijímacieho konania,
dokumentáciu o zápise na štúdium a zápisoch do ďalšej časti štúdia, výpis výsledkov
štúdia, kópie dokladov o absolvovaní štúdia a dokumentáciu rozhodovania o jeho
akademických právach a povinnostiach) v súlade s Registratúrnym poriadkom SPU.
Článok 48
Prechodné ustanovenia
1.

Študenti, ktorí začali štúdium študijných programov pred akademickým rokom
2015/2016, na riadne skončenie štúdia musia splniť podmienky podľa študijných
plánov
akreditačných spisov, na ktoré boli prijatí, vrátane charakteristiky
predmetov a štandardnej dĺžky štúdia.

2.

Študenti, ktorí boli po ukončení komplexnej akreditácie činností SPU dňa
11. 11. 2015 preradení na novoakreditované študijné programy, dokončia štúdium
v zmysle študijných plánov akreditačných spisov, vrátane charakteristiky
predmetov a štandardnej dĺžky štúdia.
Článok 49
Záverečné ustanovenia

1.

Tento študijný poriadok bol schválený Akademickým senátom SPU dňa
24. 06. 2013.

2.

Dodatok č. 1 bol schválený AS SPU dňa 08. 07. 2015.

3.

Dodatok č. 2 bol schválený AS SPU dňa 24. 02. 2016.
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4.

Dodatok č. 3 bol schválený AS SPU dňa 11. 05. 2016.

5.

Dodatok č. 4 bol schválený AS SPU dňa 31. 01. 2018.

6.

Dodatok č. 5 bol schválený AS SPU dňa 25. 06. 2019.

7.

Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v AS SPU v Nitre.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
predsedníčka AS SPU v Nitre

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka SPU v Nitre
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7

Vykonávacie predpisy pre 1. a 2. stupeň štúdia na TF SPU
v Nitre ku Študijnému poriadku SPU v Nitre

Štúdium na TF SPU v Nitre sa realizuje podľa zásad Študijného poriadku SPU v Nitre.
Dekan TF SPU v Nitre určuje pre štúdium na akademický rok 2019/20 nasledujúce
vykonávacie predpisy.

Článok 1
Začiatok štúdia a jeho rozsah
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Podmienky prijímania na štúdium určuje dekan a schvaľuje ich Akademický senát
TF SPU v Nitre.
Zverejňujú sa najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza
akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný
program a pri ostatných študijných programoch najneskôr 2 mesiace pred posledným
dňom určeným na podanie prihlášok. O prijatí na štúdium a vylúčení zo štúdia
rozhoduje dekan.
Pre jednotlivé študijné programy a časti štúdia dekan určuje študijného poradcu,
ktorý spolupracuje so študentmi a študentským parlamentom, najmä v oblasti ich
práv a povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona. Súčasne poskytuje študentom
poradenskú službu pri zostavovaní ich študijných plánov, možnosti absolvovania
časti študijného programu na inej fakulte alebo vysokej škole.
Pre každý akademický rok určuje dekan časový harmonogram štúdia v súlade
s harmonogramom určeným rektorom SPU v Nitre.
Študent, ktorý splnil podmienky pre postup do ďalšej časti štúdia (čl.16 Študijného
poriadku SPU v Nitre), sa môže zapísať na štúdium v príslušnom akademickom roku
elektronicky, ostatní študenti sú povinní osobne sa zúčastniť zápisu do ďalšej časti
štúdia v určenom termíne.
Denná forma štúdia je z hľadiska časovej náročnosti práce študenta vrátane
samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti organizovaná v rozsahu 1 500
až 1 800 hodín za akademický rok, externá forma je organizovaná v rozsahu 750 až
1 440 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej
činnosti študenta.
Skúškové obdobie začína od 7. 1. 2020 a končí 31. 7. 2020. V predmetoch,
v ktorých študenti nevykonali skúšku za ZS, môžu byť vypísané termíny aj v priebehu
LS akademického roka 2019/20.
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8.

Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje
priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného
obdobia štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu,
projekty, semestrálne práce, referát na seminári a pod.),
b) skúškou za dané obdobie štúdia.
Výsledok skúšky so započítaním priebežného hodnotenia (maximálne 50 bodov) sa
na skúške z celého obsahu predmetu hodnotí známkou uvedenou v čl.12 ods.2
Študijného poriadku SPU v Nitre.
a)

9.

Článok 2
Študijná príručka a študijný plán
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Študijná príručka stanovuje rozsah, zápočty, skúšky a kreditovú hodnotu predmetov
vyučovaných v študijných programoch. V Študijnej príručke sú uvedené študijné
plány študijných programov a predmet štátnej skúšky. Nachádza sa v nej Študijný
poriadok SPU v Nitre, ďalšie predpisy súvisiace so štúdiom a základné informácie
o TF.
Študent zostavuje svoj vlastný študijný plán a príslušný rozvrh pre každý akademický
rok formou predbežného prihlasovania (okrem prvého roka bakalárskeho
a inžinierskeho štúdia) tak, aby v určenom čase absolvoval predmety povinné a
povinne voliteľné. Výberové predmety si študent zvolí z Katalógu predmetov SPU
a doplní si nimi požadovaný počet kreditov. Pri absolvovaní predmetov je potrebné
rešpektovať ich podmieňujúce predmety.
Ak si študent nezostaví študijný plán a príslušný rozvrh v požadovanom termíne,
študuje v nasledujúcom akademickom roku povinne voliteľné a výberové predmety
podľa výsledkov predbežného prihlasovania pre daný študijný program.
Výučba študijných predmetov na oboch stupňoch štúdia sa realizuje pri minimálnom
počte 10 prihlásených študentov v študijnej skupine, v odôvodnených prípadoch
môže katedra požiadať dekana a celouniverzitnú rozvrhovú komisiu o zníženie počtu
študentov v študijnej skupine oficiálnym listom s odôvodnením.
Za realizáciu výučby predmetu zodpovedá jeho garant, alebo prednášajúci. Títo sú
povinní na začiatku výučby oboznámiť študentov s obsahom predmetu,
s organizáciou jeho výučby, s podmienkami získania zápočtu a s obsahom skúšky.
V prípade opakovaného predmetu môže na písomnú žiadosť študenta garant
predmetu uznať študentovi zápočet, ktorý mu bol udelený v predchádzajúcej časti
štúdia.
Dekan môže študentovi so špecifickými potrebami, ktorý je evidovaný v UIS-e
a v odôvodnených prípadoch (gravidita, starostlivosť o dieťa, alebo ak ide o študenta
vyslaného SPU na študijný pobyt a stáž) na základe žiadosti určiť individuálny
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študijný plán, v ktorom mu upraví organizáciu a rozsah výučby na predpísanom
formulári.
Článok 3
Práva a povinnosti študenta nad rámec Študijného poriadku SPU v Nitre

1. Študent je povinný sledovať svoju elektronickú poštu v UIS SPU v Nitre. Oficiálne
oznamy zasielané elektronickou poštou sa považujú za doručené.

Článok 4
Podmienky úspešného absolvovania štúdia
1.

2.
3.

4.

5.

Pre absolvovanie príslušnej časti štúdia získa študent v dennej forme štúdia za
predmety povinné, povinne voliteľné a výberové počet kreditov určený študijným
programom – štandardne 60 kreditov (študent v externej forme štúdia získa najviac
48 kreditov).
Minimálny počet kreditov potrebný na postup do ďalšej časti štúdia pre študentov
v dennej forme štúdia je v ZS prvého roku štúdia v I. stupni najmenej 6 kreditov.
Minimálny počet kreditov potrebný na postup do ďalšej časti štúdia je v každom roku
v dennej forme štúdia v I. a II. stupni najmenej 48 kreditov, v externej forme štúdia
v I. stupni najmenej 32 kreditov, v II. stupni najmenej 28 kreditov. Predpísaným
spôsobom neukončené povinné predmety Seminár k bakalárskej práci na I. stupni
štúdia a Seminár k diplomovej práci na II. stupni štúdia si študent nemôže opätovne
zapísať v nasledujúcej časti štúdia.
Kontrola podmienok pre postup do ďalšej časti štúdia sa uskutočňuje v 1. týždni
letného semestra u študentov v prvom roku dennej formy I. stupňa štúdia a po
skončení skúškového obdobia letného semestra u študentov dennej a externej
formy v I. a II. stupni štúdia.
Kreditovú hodnotu predmetu podľa ECTS získa študent za úspešne vykonanú
skúšku alebo zápočet, ak predmet nekončí skúškou, a tiež za štátnu bakalársku
skúšku a štátnu inžiniersku skúšku.

Článok 5
Štátne skúšky
Študent, ktorý na štátnej skúške nevyhovel, môže požiadať dekana o opravný
termín štátnej skúšky do 31. augusta.
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Článok 6
Najdôležitejšie záväzné termíny organizácie štúdia v ak. roku 2019/20
Činnosť

Termín

Kde

31. marec – pre 1. stupeň
21. jún – 2. stupeň
a 2. kolo pre 1. stupeň
1. stupeň: 9. a 10. 6. 2020
2. stupeň a 2. kolo pre
1. stupeň: 1. 7. 2020

Zodpovedá

1.

Odovzdanie prihlášky na štúdium

ŠO

2.

Prijímacie pohovory

TF

3.

Odovzdanie výkazov o štúdiu na
kontrolu

ŠO

v deň zápisu do ďalšej časti štúdia

študent

4.

Zápis

ŠO

určuje harmonogram štúdia

študent,
TF

7.

Podanie žiadosti o opakovanie
predmetov z predchádzajúcej
časti štúdia (viac ako 12
kreditov)

ŠO

do 15. augusta

študent

8.

Podanie žiadosti o zmenu formy
štúdia

ŠO

do 15. augusta, resp.
do 31. januára

študent

9.

Vloženie informácie o udelení
zápočtu a vykonaní skúšky do
UIS

katedra

bezodkladne

zodpovední
za predmety

10.

Prihlásenie na BP a DP

katedra

BP do konca 4. semestra,
DP do konca 2. semestra
na 2. stupni

študent,
katedra

11.

Odovzdanie BP a DP

ŠO
katedra

do 30. 4. 2020

študent

12.

Štátne skúšky

3. ročník (Bc.):
25. 5. – 29. 5. 2020
2. ročník (Ing.):
18. 5. – 22. 5. 2020

TF

TF

uchádzač

TF

Vysvetlivky: ŠO – študijné oddelenie, TF – Technická fakulta
Článok 7
Záverečné ustanovenie
Tieto vykonávacie predpisy boli v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona NR SR
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schválené Akademickým senátom TF
SPU v Nitre dňa
19. 9. 2019.

doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
predseda AS TF

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
dekan TF
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8

Disciplinárny poriadok

Článok 1
Rozsah platnosti
1.

Disciplinárny poriadok Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je
vnútorným predpisom univerzity (ďalej len „SPU“) a v súlade so zákonom
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

2.

Disciplinárny poriadok upravuje disciplinárne konanie študentov študujúcich na
všetkých stupňoch vo všetkých formách štúdia, ktoré uskutočňuje SPU alebo
niektorá z jej fakúlt. Disciplinárne konanie sa viaže na porušenie právnych
predpisov, alebo vnútorných predpisov univerzity alebo jej súčastí, alebo verejného
poriadku.

3.

Disciplinárna komisia SPU prerokúva disciplinárne priestupky tých študentov verejnej
vysokej školy, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom študijnom programe
uskutočňovanom na fakulte, a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi.

4.

Členov disciplinárnej komisie SPU, ako aj jej predsedu vymenúva z členov jej
akademickej obce po schválení akademickým senátom SPU rektor. Počet členov
disciplinárnej komisie je párny. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti.

5.

Činnosť disciplinárnej komisie SPU sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej
komisie SPU.

Článok 2
Povinnosti študentov
1.

Povinnosti študentov SPU vyplývajú z ustanovení zákona, Štatútu SPU, Študijného
poriadku SPU a ďalších príslušných vnútorných predpisov fakulty.

2.

Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje aj na porušenie povinností stanovených
domovým poriadkom v ŠDJ.
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Článok 3
Priestupky zakladajúce disciplinárne konanie
1.

Nezaplatenie školného a poplatkov spojených so štúdiom v termíne stanovenom
fakultou.

2.

Podvádzanie na skúške opisovaním, falšovanie úradných dokladov o štúdiu (index,
resp. iné zápisy o skúškach, kredity a iné).

3.

Plagiátorstvo.

4.

Hanobenie akademických funkcionárov SPU alebo jej fakúlt, predsedov senátov,
učiteľov, zamestnancov SPU, resp. vlastných kolegov.

5.

Preukázateľné poškodenie dobrého mena SPU.

6.

Úmyselné poškodenie majetku vo vlastníctve SPU.

7.

Odsúdenie najmenej na podmienečný alebo peňažný trest pre trestný čin.

8.

Závažné ohrozenie mravnosti na akademickej pôde (šírenie pornografie, požívanie
toxických a psychotropných látok, šikanovanie, rasová neznášanlivosť a pod.).

9.

Požívanie alkoholických nápojov na akademickej pôde.

10. Závažné porušenie pravidiel a pokynov pre prácu v počítačovej sieti a v počítačových
cvičebniach.
11. Iné nevhodné konanie študenta v kompetentných študentských orgánoch posúdené
ako priestupok zakladajúci disciplinárne konanie (napr. úmyselné uvedenie
nepravdivých údajov, a s tým spojené finančné obohacovanie).

Článok 4
Disciplinárne opatrenia
1.

Za porušenie povinností podľa zákona, príslušných vnútorných predpisov SPU alebo
fakúlt, za priestupky zakladajúce disciplinárne konanie a za porušenie občianskych
povinností možno študentovi uložiť niektoré z disciplinárnych opatrení podľa tohto
disciplinárneho poriadku. Disciplinárnym opatrením môže byť:
a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní
ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené,
c) vylúčenie zo štúdia (za zvlášť závažný priestupok).

2.

Za zvlášť závažný priestupok sa považuje najmä opakovaný priestupok podľa článku
3 ods. 1 až 6 a ods. 8 až 11 alebo právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin.
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Článok 5
Záverečné ustanovenia
1.

Tento Disciplinárny poriadok bol schválený Akademickým senátom SPU dňa
24. 06. 2013 a nadobudol účinnosť dňom 01. 09. 2013.

2.

Dodatok č. 1 bol schválený AS SPU dňa 22. 02. 2017 a nadobudol účinnosť dňom
jeho schválenia v AS SPU.

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

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor SPU v Nitre
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Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie SPU
Článok 1
Rozsah platnosti
Tento rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre (ďalej len „SPU“) je vnútorným predpisom SPU, vydaným v súlade so
zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a upravuje rokovanie
Disciplinárnej komisie SPU.
Článok 2
Rokovanie Disciplinárnej komisie SPU
1.

Disciplinárna komisia (ďalej len „DK“) je uznášaniaschopná, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina jej členov.

2.

Disciplinárne konanie začína príslušná komisia na návrh rektora SPU.

3.

Komisia je povinná pred uložením disciplinárneho opatrenia zistiť skutkový
stav vecí, umožniť študentovi vyjadriť sa k nemu a obhajovať sa.

4.

Komisia je povinná písomne pozvať študenta najneskôr dva týždne pred
zasadnutím komisie. Študent má právo osobne sa zúčastniť rokovania
komisie
(s výnimkou hlasovania komisie), navrhovať a predkladať dôkazy, vyjadrovať
sa ku všetkým predloženým podkladom, ako aj nahliadnuť do písomných
podkladov (s výnimkou protokolu o hlasovaní).

5.

Komisia môže rokovať o disciplinárnom priestupku v neprítomnosti študenta
iba v prípade, ak študentovi bolo pozvanie na zasadnutie písomne doručené
(ods. 4) a študent sa bez ospravedlnenia nedostavil. V neprítomnosti študenta
môže komisia rokovať na svojom treťom zasadnutí, pokiaľ sa študent na
predchádzajúce dve zasadnutia nedostavil, svoju neúčasť však vopred
písomne
ospravedlnil
a ospravedlnenie
bolo
predsedom
komisie
akceptované.

6.

DK prijíma disciplinárne opatrenie v tajnom hlasovaní. Navrhované opatrenie
je právoplatne schválené, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných
členov DK.

7.

Disciplinárne opatrenie možno uložiť študentovi najneskôr do jedného roka od
spáchania disciplinárneho priestupku.

8.

Rektor SPU môže pred vydaním rozhodnutia vrátiť návrh komisii (s písomným
zdôvodnením) na ďalšie došetrenie, ak to považuje za nevyhnutné pre
objasnenie priestupku.
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9.

Rektor SPU môže uložiť miernejšie disciplinárne opatrenie ako navrhla
komisia, alebo môže disciplinárne konanie zastaviť i keď komisia navrhla, aby
bolo opatrenie uložené.

10. Ak komisia navrhla, aby bolo disciplinárne konanie zastavené, rektor SPU
takéto rozhodnutie rešpektuje. Pokiaľ má však o správnosti takéhoto postupu
závažné pochybnosti, vráti materiál (s uvedením dôvodu) komisii na nové
konanie. V prípade opätovného návrhu na zastavenie disciplinárneho konania
je ním rektor SPU viazaný.
11. Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia na základe návrhu DK vydáva rektor SPU
písomne a doručuje sa študentovi do vlastných rúk.
12. V oznámení o podmienečnom vylúčení zo štúdia musí byť vymedzený čas, na
ktorý sa disciplinárne opatrenie študentovi ukladá. Súčasne sa študentovi
stanovia podmienky pre možnosť pokračovania v štúdiu.
13. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí
obsahovať výrok o disciplinárnom priestupku a o disciplinárnom opatrení.
Ďalej musí obsahovať odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť
o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie musí byť doručené študentovi do
vlastných rúk. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, do ôsmich
dní odo dňa jeho doručenia. Preskúmanie rozhodnutia sa riadi § 72 ods. 6)
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
14. Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako
jeden rok. Premlčacia doba neplynie počas konania o disciplinárnom
priestupku ani počas prerušenia štúdia.
15. Rozhodnutie o disciplinárnom opatrení sa zakladá do dokumentácie študenta.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1.

Rokovací poriadok bol schválený Akademickým senátom SPU dňa 24. 06. 2013
a nadobudol účinnosť dňom 01. 09. 2013.

2.

Dodatok č. 1 bol schválený AS SPU dňa 22. 02. 2017 a nadobudol účinnosť
dňom jeho schválenia v AS SPU.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
predsedníčka AS SPU v Nitre
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Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor SPU v Nitre

9

Poriadok poplatkov SPU v Nitre
Článok 1
Základné ustanovenie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (ďalej len „SPU“) je oprávnená žiadať
školné a poplatky spojené so štúdiom len od uchádzača o štúdium na SPU a od študenta
SPU v rozsahu ustanovení tohto poriadku poplatkov.
1.

Poriadok poplatkov o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na SPU je
vydaný v súlade s § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“).

2.

Poplatky spojené so štúdiom sú finančné platby účtované študentovi alebo
uchádzačovi o štúdium, na úhradu nákladov alebo ich častí, za tie úkony
univerzity, ktoré nesúvisia bezprostredne so zabezpečovaním realizácie študijného
programu.

3.

Školné je finančný príspevok študenta na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s jeho štúdiom na SPU (ďalej len „školné“) za:
-

prekročenie štandardnej dĺžky štúdia,

-

súbežné štúdium v prípade druhého a ďalšieho študijného programu v dennej
forme štúdia, ak sa študent nerozhodol, že študijný program, ktorý študuje
súbežne na jednej z fakúlt SPU, bude v príslušnom akademickom roku študovať
bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok,

-

štúdium študijného programu uskutočňovanom výlučne v cudzom jazyku,

-

štúdium študijného programu v externej forme štúdia.

4.

Základom na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na univerzite je
10% z priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia
z celkových bežných výdavkov poskytnutých ministerstvom verejným vysokým
školám zo štátneho rozpočtu v rámci rozpisu schváleného rozpočtu
v predchádzajúcom kalendárnom roku (ďalej len „základ“). Základ sa zaokrúhľuje na
celých päť eur nadol.

5.

Základ každoročne zverejňuje MŠVVŠ SR a vzťahuje sa na akademický rok, ktorý
sa začína v danom kalendárnom roku.

6.

Školné a všetky poplatky spojené so štúdiom sa stanovujú na každý akademický
rok osobitne v zmysle Poriadku poplatkov na SPU a v súlade so zákonom.

7.

Návrh školného na nasledujúci akademický rok pre študijné programy predkladá
rektorovi SPU dekan fakulty do 30. novembra príslušného kalendárneho roka.
103

8.

K návrhu ročného školného predloženého fakultou sa vyjadruje kvestor SPU.

9.

Rozhodnutie o určení výšky školného na príslušnej fakulte vydáva na základe
návrhu fakulty rektor SPU najneskôr do 15. decembra príslušného kalendárneho
roka na tlačivách, ktoré tvoria prílohy 1 a 2 k tejto smernici.

10. Rovnopisy rozhodnutia o určení výšky školného zašle rektor SPU sprievodným
listom dekanovi príslušnej fakulty, prorektorovi pre vzdelávaciu činnosť a ECTS
a kvestorovi SPU.
11. Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať
iná fyzická alebo právnická osoba. Študent preukáže prevzatie tohto záväzku
predložením originálu zmluvy alebo jej úradne overenej kópie na fakulte.
12. Univerzita školné a poplatky súvisiace so štúdiom na nasledujúci akademický rok
zverejňuje najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie
prihlášok na štúdium.“

Článok 2
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
1.

Výšku poplatku na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na príslušnej
fakulte SPU určí fakulta v rozsahu predpokladaných skutočných materiálnych
nákladov, najviac však do výšky 25 % základu na jedného uchádzača o štúdium na
príslušný stupeň štúdia a jej návrh predloží najneskôr do 30. júna príslušného
kalendárneho roka.

2.

Uznesenie o schválenej výške poplatku doručí fakulta do 5. júla príslušného
kalendárneho roka prorektorovi s príslušnou kompetenciou a kvestorovi SPU.

3.

Fakulta zverejní výšku poplatku na zabezpečenie prijímacieho konania najneskôr do
20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom
sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný program a pri ostatných študijných
programoch najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie
prihlášok na štúdium.
Článok 3
Školné študenta študujúceho študijný program v slovenskom jazyku

1.

Študent, ktorý študuje študijný program v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku,
bez ohľadu na štátne občianstvo a trvalý pobyt, nemá povinnosť hradiť školné
počas štandardnej dĺžky štúdia ustanovenej pre daný študijný program.
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2.

Študent študijného programu v dennej forme štúdia je povinný univerzite uhradiť za
každý ďalší rok štúdia pri prekročení štandardnej dĺžky ročné školné vo výške
najviac 5-násobku základu určeného podľa § 92 ods.1 zákona. Ak študijný program
študuje dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, z dôvodu účasti na akademickej
mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto výmenného
programu alebo ak mu v poslednom roku štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia
príslušného študijného programu bolo poskytované sociálne štipendium, povinnosť
uhradiť školné nevzniká v najbližšom roku štúdia, ktorý nasleduje po prekročení
štandardnej dĺžky štúdia.

3.

Za dobu štúdia sa považuje celková doba, počas ktorej bol študent zapísaný na
štúdium príslušného stupňa alebo spojených stupňov na niektorej z verejných alebo
štátnych vysokých škôl v SR. Na účely tohto odseku sa doba, počas ktorej bol
študent zapísaný iba v časti akademického roka, zaokrúhľuje na celý akademický
rok.

4.

V celkovej dobe štúdia sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na
štúdium na verejnej alebo štátnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom
uhrádzal školné.

5.

Štandardné dĺžky štúdia pre študijné programy vo všetkých troch stupňoch štúdia sú
zakotvené v Študijnom poriadku SPU.

6.

Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné za súbežné štúdium podľa § 92
ods. 5 zákona, je študent povinný rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude
v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium
nárok a svoje rozhodnutie písomne oznámiť SPU najneskôr do 30. septembra
príslušného akademického roka. Študent je povinný SPU uhradiť školné, ak písomne
neoznámil, že v príslušnom akademickom roku bude štúdium daného študijného
programu bezplatné.

7.

Ak povinnosť uhradiť školné vznikne študentovi podľa § 92 ods. 5 zákona počas
akademického roka, uhradí adekvátnu časť určeného školného podľa počtu
mesiacov zostávajúcich do skončenia príslušného akademického roka.

8.

Študent študijného programu uskutočňovanom v slovenskom jazyku v externej forme
štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia vo výške, ktorá
nesmie prekročiť súčin sumy maximálneho ročného školného, ktorú na príslušný
akademický rok ustanovuje ministerstvo opatrením, a koeficientu, ktorý je vyjadrený
ako podiel počtu kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia príslušného
študijného programu, a súčinu štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného
programu a čísla 60.

9.

Školné na SPU pri študijných programoch v externej forme je určené na všetky roky
štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke.
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10. Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému
v študijnom programe v externej forme na príslušný akademický rok.
Článok 4
Školné študenta študujúceho študijný program výlučne v cudzom jazyku
1.

Študent, ktorý je občanom členského štátu EÚ, štátu, ktorý je zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len
„členského štátu“), alebo má trvalý pobyt v členskom štáte, je povinný uhrádzať
školné v každom roku štúdia, ak študuje študijný program v dennej forme štúdia
výlučne v cudzom jazyku len za podmienky, že niektorá z verejných vysokých škôl
v roku jeho nástupu na štúdium prijímala na štúdium v študijnom programe
rovnakého študijného odboru a stupňa uskutočňovanom aj v slovenskom jazyku.

2.

Študent, ktorý nie je občanom členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom
štáte, je povinný uhrádzať školné po celú dobu štúdia v študijnom programe v dennej
forme štúdia, ak sa uskutočňuje výlučne v cudzom jazyku.

3.

Školné pre študijné programy uskutočňované v dennej forme výlučne v cudzom
jazyku vo všetkých stupňoch štúdia na SPU je najmenej vo výške 10 % z priemernej
sumy pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia z celkových bežných
výdavkov poskytnutých ministerstvom verejným vysokým školám zo štátneho
rozpočtu v rámci rozpisu schváleného rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom
roku.

4.

Študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v cudzom jazyku v externej
forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia vo výške, ktorá
nesmie prekročiť súčin sumy maximálneho ročného školného, ktorú na príslušný
akademický rok ustanovuje ministerstvo opatrením, a koeficientu, ktorý je vyjadrený
ako podiel počtu kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia príslušného
študijného programu, a súčinu štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného
programu a čísla 60.

5.

Ak ide o študenta študujúceho v rámci medzištátnej zmluvy, školné a poplatky
spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Študent s osvedčením
Slováka podľa osobitného predpisu 4 žijúceho v zahraničí sa na účely školného
považuje za občana Slovenskej republiky.

Zákon č. 474/2055 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
1
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Článok 5
Poplatky spojené so štúdiom
1.

Žiadateľ (študent, bývalý študent, splnomocnená osoba) je povinný SPU zaplatiť:
a) poplatky za vydávanie dokladov o štúdiu a ich kópií,
b) poplatky za vydávanie kópií (odpisov) dokladov o absolvovaní štúdia,
c) poplatky za vydávanie kópií (odpisov) dokladov o absolvovaní štúdia
v anglickom jazyku

2.

Poplatky o vydávaní dokladov o štúdiu a ich kópií sú za:
a) preukaz študenta dennej formy v 1. roku štúdia s licenciou ISIC
b) preukaz študenta externej formy
c) predĺženie platnosti preukazu študenta dennej formy s prolongáciou ISIC
d) predĺženie platnosti preukazu študenta dennej a externej formy bez
prolongácie ISIC
e) kópia preukazu študenta dennej alebo externej formy
f)
kópia výkazu o štúdiu (index)
g) výpis o absolvovaných študijných predmetoch a prislúchajúcich známok
v slovenskom jazyku vrátane archívnej práce
h) výpis o absolvovaných študijných predmetoch a prislúchajúcich známok
v anglickom jazyku vrátane archívnej práce

3.

Poplatky za vydávanie kópií (odpisov)dokladov o absolvovaní štúdia:
a) vysokoškolský diplom
b) dodatok k diplomu
c) vysvedčenie o štátnej skúške
Príplatok k písm. a), b), c) za materiálno-technické zabezpečenie

24 €
12 €
14 €
3€
12 €
20 €
20 €
20 €
17 €
23 €
10 €
50 €

4.

Poplatky za vydávanie kópií (odpisov) dokladov o absolvovaní štúdia v anglickom
jazyku (vzťahujú sa iba na absolventov, ktorým boli vydané doklady v anglickom
jazyku):
a) vysokoškolský diplom
50 €
b) dodatok k diplomu
50 €
c) vysvedčenie o štátnej skúške
33 €
Príplatok k písm. a), b), c) za materiálno-technické zabezpečenie
50 €

5.

Habilitačné konanie pre priznanie akademickej hodnosti – docent:
externý pracovník /posudky, cestovné náklady členom komisie,
materiálno-technické zabezpečenie/

2400 €

Inauguračné konanie pre priznanie akademickej hodnosti – profesor:
externý pracovník /posudky, cestovné náklady členom komisie,
materiálno-technické zabezpečenie/

3200 €

6.
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Článok 6
Splatnosť školného a poplatkov spojených so štúdiom
1.

Školné a poplatky spojené so štúdiom sú výnosom SPU. Určené čiastky sa
poukazujú na príjmový účet SPU bezhotovostným bankovým prevodom alebo
prostriedkami elektronického bankovníctva.

2.

Úhrada poplatkov spojených so štúdiom je podmienkou vydávania dokladov.

3.

Školné v príslušnom akademickom roku uhrádza študent na účet SPU s príslušným
špecifickým symbolom v termíne stanovenom fakultou bankovým prevodom, alebo
prostriedkami elektronického bankovníctva.
Článok 7
Zníženie školného a poplatkov spojených so štúdiom

1.

Rektor môže školné odpustiť, znížiť, odložiť termín splatnosti školného na základe
písomnej žiadosti študenta, podanej prostredníctvom univerzitného informačného
systému, s príslušnými dokladmi v súlade s Poriadkom poplatkov SPU, a kladného
stanoviska dekana fakulty podľa nasledujúcich zásad:
a)

b)

odpustiť školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia
aa)

študentovi so špecifickými
v odôvodniteľných prípadoch,

potrebami

podľa

§

100

zákona

ab)

v dôsledku materskej, resp. rodičovskej dovolenky, čerpanej na SPU
počas štúdia študijného programu príslušného stupňa,

ac)

z veľmi vážnych zdravotných dôvodov (dlhodobá hospitalizácia a liečba
počas štúdia),

ad)

v dôsledku zahraničnej stáže alebo študijného pobytu v zahraničí
doktoranda vyslaného školiteľom v rámci jeho individuálneho študijného
plánu.

znížiť školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia o 50 % študentovi
ba)

ak je aktuálnym reprezentantom SR a dosiahol vážený študijný priemer
(VŠP) v predchádzajúcom roku štúdia do hodnoty VŠP, ktorý určí
fakulta (VŠP sa určuje z 20 % najlepších priemerov študijných
výsledkov za predchádzajúci akademický rok),

bb)

z dôvodu opätovného zápisu v priebehu akademického roka po
prerušení štúdia,
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bc)

2.

z dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roka štúdia, aby vykonal len štátnu
skúšku, resp. predmet(y) štátnej skúšky alebo obhajobu bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce,

c)

znížiť školné o 50 % študentovi z dôvodu, ak mu bola od letného semestra
príslušného akademického roka povolená zmena študijného programu
v dennej forme štúdia na študijný program uskutočňovaný v externej forme
štúdia v rámci toho istého študijného odboru,

d)

odložiť termín splatnosti školného s možnosťou úhrady formou maximálne
3 splátok z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov študenta
s prihliadnutím na jeho študijné výsledky, sociálnu alebo zdravotnú situáciu,

e)

odpustiť školné študentovi (občanovi členského štátu EU, štátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej
konfederácie) študijného programu vyučovaného vo svetovom jazyku, po
absolvovaní ktorého získa dvojitý alebo spoločný diplom, ak partnerské
inštitúcie recipročne uplatňujú odpustenie školného deklarované v Dohode
o spolupráci pri uskutočňovaní spoločných študijných programov.

Dekan fakulty predkladá rektorovi žiadosť študenta so svojím stanoviskom
a s nasledujúcimi dokladmi:
a)

lekárskou správou príslušného lekára – špecialistu, nie staršou ako tri mesiace,
ak žiada odpustiť školné podľa ods. 1) písm. aa),

b)

kópiou rodného listu dieťaťa a dokladom potvrdzujúcim nedostatok finančných
prostriedkov, ak je dôvodom prekročenia štandardnej dĺžky štúdia materská
dovolenka, resp. rodičovská dovolenka a žiada odpustiť školné podľa ods. 1)
písm. ab),

c)

dokladom potvrdzujúcim vážny zdravotný stav študenta, ak žiada odpustiť
školné podľa ods. 1) písm. ac),

d)

akceptačným listom prijímajúcej inštitúcie, ak žiada odpustiť školné podľa ods.
1) písm. ad),

e)

potvrdením, že je aktuálnym reprezentantom SR a potvrdením o dosiahnutom
VŠP danom fakultou, ak žiada znížiť školné podľa ods. 1) písm. ba),

f)

kópiou rozhodnutia o prerušení štúdia, ak žiada znížiť školné podľa ods. 1)
písm. bb),

g)

výpisom výsledkov štúdia, ak žiada znížiť školné podľa ods. 1) písm. bc),

h)

kópiou povolenia zmeny študijného programu, ak žiada znížiť školné podľa ods.
1) písm. c),
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i)

dokladmi o príjme rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti so
žiadateľom, dokladom o študijných výsledkoch alebo dokladom o sociálnej,
alebo zdravotnej situácii, ak žiada odložiť termín splatnosti školného
s možnosťou úhrady formou splátok podľa ods. 1) písm. d).

3.

Študent je povinný príslušné doklady podľa ods. 2 priložiť k žiadosti a pre doklady
podľa ods. 2 písm. b), c), e), i) spolu so žiadosťou priložiť súhlas dotknutej osoby so
spracovaním osobných údajov podľa osobitného zákona5 pre účely administrácie,
spracovania a archivácie.

4.

Znížené školné sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nadol.

5.

Žiadosť o odpustenie školného, zníženie školného, odloženie termínu splatnosti
školného môže študent podať do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o povinnosti
úhrady školného v príslušnom akademickom roku. Študent študijného programu
v externej forme štúdia v druhom a ďalšom roku štúdia si môže podať žiadosť do 8
dní odo dňa zápisu v príslušnom akademickom roku.

6.

Rozhodnutie rektora je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný
prostriedok.

7.

Rektor poplatky spojené so štúdiom neodpúšťa, neznižuje a ani neodkladá lehotu ich
splatnosti.
Článok 8
Použitie výnosov zo školného a poplatkov spojených so štúdiom

1.

Výnosy zo školného v príslušnom akademickom roku sú v rozsahu 20 % zdrojom
štipendijného fondu SPU (6 %) a jednotlivých fakúlt (14 %).

2.

Tú časť výnosov zo školného, ktorá nie je jedným zo zdrojov štipendijného fondu
SPU, a výnosy z poplatkov možno použiť výlučne na plnenie hlavných úloh SPU a jej
fakúlt v oblasti vzdelávania. Tieto výnosy sú výnosom fakulty (80 %) a výnosom SPU
(20 %).
Článok 9
Prechodné a záverečné ustanovenia

1.

Študent zapísaný na štúdium študijného programu, ktorý sa uskutočňuje výlučne
v cudzom jazyku, pred akademickým rokom 2014/2015 sa považuje za zapísaného
na štúdium študijného programu, ktorý sa uskutočňuje aj v slovenskom jazyku.

2.

Poriadok poplatkov SPU v Nitre schválil AS SPU dňa 18. 12. 2013.

2

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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3.

Dodatok č. 1 schválil AS SPU dňa 10. 09. 2014.

4.

Dodatok č. 2 schválil AS SPU dňa 11. 02. 2015.

5.

Dodatok č. 3 schválil AS SPU dňa 08. 07. 2015.

6.

Dodatok č. 4 schválil AS SPU dňa 24. 02. 2016.

7.

Dodatok č. 5 schválil AS SPU dňa 16. 05. 2017.

8.

Dodatok č. 6 k Poriadku poplatkov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v AS SPU v Nitre a účinnosť dňom 01. 09.
2019 okrem čl. 5 bodu 2. písm., a, c, d), ktoré nadobúdajú účinnosť dňom
01. 09. 2020.

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka SPU v Nitre

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
predsedníčka AS SPU v Nitre
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Príloha 1

I.

Návrh výšky školného na Technickej fakulte SPU v Nitre na akademický
rok 2019/2020 pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku

v I. stupni
v dennej forme štúdia
v externej forme štúdia

600,- €, slovom: šesťsto eur
450,- €, slovom: štyristopäťdesiat eur

v II. stupni
v dennej forme štúdia
v externej forme štúdia

800,- €, slovom: osemsto eur
600,- €, slovom: šesťsto eur

v III. stupni
v dennej forme štúdia
v externej forme štúdia

1 000,- €, slovom: tisíc eur
800,- €, slovom: osemsto eur

V Nitre dňa 19. 11. 2018

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
dekan fakulty

II. Vyjadrenie k návrhu:
Súhlasím – Nesúhlasím

V Nitre dňa 11. 12. 2018

Ing. Zuzana Gálová
kvestorka SPU v Nitre

III. Rozhodnutie rektora
Súhlasím - Nesúhlasím

V Nitre dňa 12. 12. 2018

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka SPU v Nitre
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Príloha 2

I.

Návrh výšky školného na Technickej fakulte SPU v Nitre na akademický rok
2019/2020 pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku

v I. stupni
v dennej forme štúdia
2 000 €, slovom: dvetisíc eur

obchodovanie a podnikanie s technikou

V Nitre dňa 19. 11. 2018

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
dekan fakulty

II. Vyjadrenie k návrhu:
Súhlasím - Nesúhlasím

V Nitre dňa 11. 12. 2018

Ing. Zuzana Gálová
kvestorka SPU v Nitre

III. Rozhodnutie rektora
Súhlasím - Nesúhlasím

V Nitre dňa 12. 12. 2018

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka SPU v Nitre
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10

Štipendijný poriadok

Časť prvá
Štipendijný poriadok pre študentov I. a II. stupňa štúdia
(bakalárske a inžinierske štúdium)
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1.

Štipendijný poriadok je vnútorným predpisom Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre (ďalej len „SPU"), vydaným v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

2.

Štipendijný poriadok SPU v prvej časti upravuje poskytovanie štipendií študentom
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v súlade s § 96 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s vyhláškou MŠ SR č. 102/2006 Z. z.
o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vyhláška").
Článok 2
Štipendijný fond a druhy štipendií

1.

Študentom SPU sa poskytujú tieto štipendiá:
a) sociálne a motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b) štipendiá z vlastných zdrojov SPU,
c) štipendiá z vlastných zdrojov fakúlt.

2.

Jednotlivé štipendiá sa vyplácajú prostredníctvom štipendijného fondu.
Článok 3
Sociálne štipendium

1.

Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov, ktorí majú trvalý pobyt
v Slovenskej republike alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, sa na
základe splnenia ustanovených podmienok priznáva sociálne štipendium. Sociálne
štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne
štipendium má študent právny nárok.
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2.

O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje dekan fakulty, ktorá
zabezpečuje príslušný študijný program. V prípade, že študent nesplní podmienky na
priznanie sociálneho štipendia, dekan fakulty zabezpečujúcej príslušný študijný
program sociálne štipendium neprizná.

3.

Na sociálne štipendium nemá nárok študent,
a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské
vzdelanie prvého stupňa,
b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c) ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo
v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského
vzdelania; na účely tohto odseku sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch
podľa § 53 ods. 3 zákona považujú za štúdium v študijnom programe prvého
stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia za štúdium v študijnom programe druhého
stupňa, pričom štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 zákona
je na účely tohto odseku považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe
druhého stupňa a ďalšie roky štúdia primerane; doba, počas ktorej študent
poberal v príslušnom roku štúdia sociálne štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky
smerom nahor,
d) ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka
štúdia alebo
e) ktorý študuje externou formou štúdia.

4.

Študentovi so špecifickými potrebami možno priznať sociálne štipendium aj po
prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho
zdravotným postihnutím.

5.

Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne
posudzovaných osôb. Hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a výška
sociálneho štipendia sa odvodzuje zo súm životného minima určených osobitným
právnym predpisom1.

6.

Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadosti
o priznanie sociálneho štipendia (ďalej len „žiadosť“), doloženej príslušnými prílohami.
Žiadosť študent podáva v Registri študentov SPU.

7.

Študent podáva žiadosť v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium
poskytovať.

Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
1
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8.

Agendu súvisiacu s poskytovaním sociálneho štipendia zabezpečujú pracovníci
Registra študentov SPU, pričom prvostupňové rozhodnutie vydáva dekan fakulty, na
ktorej je študent zapísaný na štúdium študijného programu. V prípade
negatívneho/zamietavého stanoviska sa študent môže proti rozhodnutiu odvolať do 15
dní odo dňa jeho doručenia dekanovi fakulty prostredníctvom Registra študentov SPU.
Dekan fakulty môže zmeniť rozhodnutie. Inak spisový materiál, odvolanie a výsledky
odvolacieho konania, postúpi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR do 30
dní odo dňa, keď jej odvolanie došlo, a upovedomí o tom študenta.

9.

SPU poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň
príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike,
ktorého číslo má študent uvedené v žiadosti.
Článok 4
Motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu

1.

Motivačné štipendium je možné priznať študentom
a)

v študijných odboroch určovaných v metodike rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce2 so zohľadnením
študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného
programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky
z posledného roku štúdia na strednej škole,

b)

za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku
v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

2.

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa priznáva
študentom v druhom a ďalšom roku štúdia prvého a druhého stupňa na základe
dosiahnutých študijných výsledkov v predchádzajúcom akademickom roku.

3.

Motivačné štipendium podľa odseku 1 písm. a) sa priznáva najviac päťdesiatim
percentám študentov určeného študijného odboru SPU. Štipendium podľa odseku
1 písm. b) sa priznáva najviac desiatim percentám študentov SPU. Nepriznáva sa
študentom, ktorí majú prerušené štúdium.

4.

Prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na motivačné štipendium sa rozdelia na
jednotlivé fakulty SPU podľa počtu študentov príslušnej fakulty. Časť prostriedkov
(každý rok po dohode vedenia) zostáva vo fonde rektora určenom na motivačné
štipendium, ktoré rektor prizná študentom za dosiahnutie vynikajúceho výsledku
v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

_____________________________
2

§ 12 písm. aa) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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5.

V rozhodnutí rektora, resp. dekana o priznaní motivačného štipendia sa uvádza
výška štipendia a odôvodnenie priznania. Toto štipendium nie je nárokovateľné
a študent nežiada o jeho priznanie.

6.

Postup priznávania a poskytovania motivačného štipendia je upravený
v štipendijnom poriadku jednotlivých fakúlt, ak o jeho priznaní rozhoduje fakulta.
Článok 5
Vrátenie štipendia a sankcia

1.

Ak je študentovi štipendium priznané a udelené v dôsledku nepravdivých alebo
neúplných údajov predložených študentom, tento je povinný neoprávnene prijaté
sumy vrátiť.

2.

Úmyselné uvedenie nepravdivých údajov je kvalifikované ako disciplinárny
priestupok.

Časť druhá
Štipendijný poriadok pre študentov III. stupňa štúdia
(doktorandské štúdium)
Článok 6
Štipendium doktoranda
1.

Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia s a poskytuje štipendium
počas trvania štúdia podľa zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štipendium schvaľuje
rektor.

2.

Akademický rok doktorandského štúdia sa začína v každom kalendárnom roku
1. septembra a končí 31. augusta v nasledujúcom kalendárnom roku.

3.

Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým
pobytom v členskom štáte Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami
Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie má počas
trvania štandardnej dĺžky štúdia v študijnom programe, na ktorý bol prijatý, ak už
nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium
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4.

a)

do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 6. platovej triedy a prvého
platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a
výskumných a vývojových zamestnancov podľa osobitného predpisu6 a

b)

po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 7. platovej triedy a prvého
platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a
výskumných a vývojových zamestnancov podľa osobitného predpisu. 3

Vyplácanie štipendia sa zastaví pri prerušení doktorandského štúdia na obdobie
prerušenia štúdia.
Článok 7
Mimoriadne štipendium doktoranda

1.

Rektor SPU, resp. dekan školiaceho pracoviska, na ktorom je doktorand zaradený,
môže priznať doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia mimoriadne
štipendium.

2.

Doktorandovi môže byť navrhnuté mimoriadne štipendium aj zo strany školiteľa,
vedúceho katedry alebo vedúceho projektu, a to zo zdrojov fakulty, alebo
z grantových projektov, z ktorých je zákonná možnosť mimoriadne štipendium udeliť.
Návrh potom odsúhlasí dekan fakulty, resp. vedúci školiaceho pracoviska.

3.

Mimoriadne štipendium sa prizná doktorandovi za iniciatívne a mimoriadne kvalitné
plnenie úloh v rámci študijných a pracovných povinností, a tiež za úspešné
vyriešenie časti vedeckého projektu, ktorému bola priznaná účelová finančná
podpora.

4.

V prípade, že doktorand nevykoná dizertačnú skúšku do určeného termínu od
nástupu na doktorandské štúdium, mimoriadne štipendium sa nepriznáva.

5.

Návrhy na štipendium z vlastných zdrojov univerzity alebo fakulty študentom III.
stupňa sa predkladajú na predpísanom formulári č. 1 SPU (tvorí prílohu tohto
štipendijného poriadku).

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6
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Časť tretia
Spoločné ustanovenia
Článok 8
Štipendium z vlastných zdrojov univerzity alebo fakulty (štipendijný fond)
1.

2.

Študentom všetkých troch stupňov štúdia a absolventom SPU, u ktorých od riadneho
skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, môže rektor, resp. dekan priznať
štipendium z vlastných zdrojov SPU, resp. fakulty vtedy, ak:
a)

študent má priznané ťažké zdravotné postihnutie,

b)

študent je prechodne vo finančnej tiesni a je sirota alebo polosirota,

c)

študent aktívne pracuje v akademických orgánoch školy, resp. fakulty, v Kolégiu
rektora, resp. Kolégiu dekana, v Rade študentov vysokých škôl, resp. v iných
národných a medzinárodných študentských organizáciách,

d)

študent dlhodobo dosahuje mimoriadne kvalitné výsledky v oblasti štúdia,
výskumu a vývoja,

e)

študent dosahuje kvalitné študijné výsledky, vzorne reprezentuje SPU na
medzinárodných podujatiach alebo je mimoriadne aktívny v oblasti
voľnočasových aktivít študentov,

f)

študent aktívne spolupracuje na príprave, organizácii
spoločenských, kultúrnych a odborných podujatí SPU.

a

realizácií

Návrhy na štipendium z vlastných zdrojov univerzity alebo fakulty študentom
všetkých troch stupňov sa predkladajú na predpísanom formulári č. 1 SPU (tvorí
prílohu tohto štipendijného poriadku).
Článok 9
Podnikové štipendiá

1.

Študentom všetkých troch stupňov štúdia môže byť priznané podnikové štipendium,
ktorého účelom je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch alebo
motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce. Na podnikové štipendium nemá
študent právny nárok.

2.

Podnikové štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti študenta.

3.

Podnikové štipendium sa študentovi prizná po splnení podmienok štipendijného
programu na základe zmluvy uzatvorenej medzi SPU a podnikateľom. Splnenie
podmienok poskytovania podnikového štipendia vyhodnocuje spoločne SPU
a podnikateľ. Poskytnutie podnikového štipendia SPU, vrátane podmienok jeho
poskytovania, písomne oznámi študentovi.
119

4.

SPU neručí za záväzky podnikateľa pri vyplácaní podnikového štipendia.
Nedodržanie záväzkov podnikateľa voči študentovi môže byť dôvodom na skončenie
štipendijného programu. Skončením štipendijného programu nezanikajú záväzky
podnikateľa voči príslušnému študentovi.

5.

SPU je oprávnená poskytovať podnikateľovi a podnikateľ je oprávnený spracúvať
osobné údaje študenta nevyhnutné na posúdenie nároku na priznanie podnikového
štipendia a overenie trvania podmienok na jeho poskytovanie, najmä údaje
o priebehu jeho štúdia, študijnom pláne a váženom študijnom priemere.

Časť štvrtá
Záverečné ustanovenia
1.

Štipendijný poriadok bol schválený Akademickým senátom SPU dňa 24. 06. 2013.

2.

Dodatok č. 1 bol schválený AS SPU dňa 25. 06. 2019.

3.

Dodatok k Štipendijnému poriadku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v AS SPU v Nitre, okrem čl. 9,
ktorý nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2019.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
predsedníčka AS SPU v Nitre

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka SPU v Nitre
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Príloha č. 1
Návrh na štipendium z vlastných zdrojov SPU v Nitre alebo fakulty
študentovi bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia
Navrhovateľ štipendia: …………………………………..................................…...……………
pracovisko: ……………………..................................…………………...…………., navrhuje
študentovi: ……………………………..............................…………, v ………… roku štúdia,
fakulty:

…………………………................................................…………………………….

štipendium z vlastných zdrojov SPU v Nitre (resp. fakulty, názov: .......................................)
z dôvodu:
a)

študent má priznané ťažké zdravotné postihnutie,

b)

študent je prechodne vo finančnej tiesni a je sirota alebo polosirota,

c)

študent aktívne pracuje v akademických orgánoch školy, resp. fakulty, v Kolégiu
rektora, resp. Kolégiu dekana, v Rade študentov vysokých škôl, resp. v iných
národných a medzinárodných študentských organizáciách,

d)

študent dlhodobo dosahuje mimoriadne kvalitné výsledky v oblasti štúdia, výskumu
a vývoja,

e)

študent vzorne reprezentuje SPU na medzinárodných podujatiach alebo je
mimoriadne aktívny v oblasti voľnočasových aktivít študentov,

f)

študent aktívne spolupracuje na príprave, organizácii a realizácií spoločenských,
kultúrnych a odborných podujatí SPU.

Poznámka: dôvod vyznačiť podčiarknutím alebo zakrúžkovaním

V Nitre dňa .....................................

........................................................
podpis navrhovateľa

Rektor, resp. dekan na základe navrhovateľa priznáva štipendium vo výške

.................... €.

V Nitre dňa .....................................

........................................................
podpis rektora, resp. dekana
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