Z á p i s č.1
zo zasadnutia pedagogickej komisie FBP
konaného dňa 3. júna 2019
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: prof. Ing. A. Kolesárová, PhD., Ing. Milan Chňapek, PhD., Ing. Zuzana Mašková, PhD.
doc. Ing. Judita Bystrická, PhD., Ing. Simona Baldovská
Hostia:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – dekan FBP SPU v Nitre
Ad 1) Otvorenie zasadnutia pedagogickej komisie FBP
Prodekanka p. doc. Ing. Alica Bobková, PhD., v úvode zasadnutia privítala hostí a prítomných členov PK
FBP SPU v Nitre. Predstavila program zasadnutia PK FBP, ktorý bol jednomyseľne schválený.
Program:

1.
2.
3.
4.

Informácie zo zasadnutia pedagogickej komisie SPU v Nitre
Informácie zo zasadnutia rozvrhovej komisie FBP SPU v Nitre
Rámcový zámer rozvoja praxe na FBP SPU v Nitre na rok 2019-2023
Rôzne

Ad 2) Informácie zo zasadnutia pedagogickej komisie SPU v Nitre (16. 5. 2019)
Štátne skúšky, promócie absolventov
 p. rektorka na návrh fakúlt priznala motivačné štipendium vo výške 700 € deviatim študentom za
dosiahnutie celoštudijného priemeru bez štátnej skúšky 1,00 (alebo najlepší na fakulte). Týmto
študentom bude udelená cena rektorky. Promócie v inžinierskom stupni štúdia sa budú konať za
prítomnosti jedného člena vedenia SPU. Za vedenie SPU sa zúčastní promócií
p.
prorektor doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
 Absolventi II. stupňa štúdia budú promovaní v talároch. Platbu vo výške 7 € absolventi uhradia
v pokladni R-SPU v pavilóne AE na 1. poschodí v týždni konania štátnych skúšok v čase 8,30 –
14,00 h.
 Promócie na bakalárskom stupni štúdia budú realizované slávnostnou formou v aule bez
prítomnosti vedenia SPU.
 Zdravotný dohľad a upratovanie auly počas promócií bude zabezpečené rektorátom.
 K 31. 5. 2019 sú evidované nižšie počty prihlásených uchádzačov o štúdium na 1. stupeň štúdia
ako v minulom roku. K danému dátumu bolo prihlásených na FBP 188 uchádzačov (v DF 171 a 17
v EF ).
Celoslovenské dni poľa 2019
 Celoslovenské dni poľa 2019 sa budú konať v dňoch 4. a 5. 6. 2019 v Dvoroch nad Žitavou. Na
prepravu záujemcov zo strany učiteľov aj študentov bude na obidva dni zabezpečený autobus.
Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia 11. stredných škôl, pre ktorých univerzita pripraví dotazník
s 10 otázkami. Za vyplnenie dotazníka študent dostane tričko. Za FBP sa zúčastnia prof. Ing. N.
Lukáč, PhD., a doc. Ing. A. Bobková, PhD.
Vzdelávacie veľtrhy
 V dňoch 24. - 26. 9. 2019 sa bude konať Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného
vzdelávania Gaudeamus & Vapac Bratislava 2019. V Nitre bude veľtrh Gaudeamus v dňoch 5. 6. 11. 2019 na Agrokomplexe pre cca 6000 študentov. Prezentovať sa bude 160 vystavovateľov zo
Slovenska, Česka a zahraničia. Výstava Kam na vysokú 2020 sa bude znovu konať v 6 mestách,
v Nitre sa uvažuje o priestoroch PKO. Univerzita pripravuje nový propagačný materiál, okrem
iného aj banery v jednotnej štruktúre. Materiál bude hradený z univerzitných zdrojov.
Študenti z Charkovskej oblasti
 Dňa 13. 6. 2019 je na SPU plánovaná návšteva 25 študentov z Charkovskej oblasti. Našu univerzitu
navštívia ako jednu zo 6 univerzít na Slovensku.
Zabezpečenie povinných predmetov na 1. stupni štúdia (1 ročník) študijnou literatúrou
 V študijných plánoch v prvých rokoch štúdia Vydavateľstvo SPU vyznačilo zabezpečenie
predmetov študijnou literatúrou dostupnou v predajni skrípt. Išlo o študijnú literatúru s
rovnomenným názvom ako vyučovaný predmet. Z podkladov bol spracovaný prehľad
o zabezpečení predmetov študijnou literatúrou v počte predmetov a v percentuálnom vyjadrení.
Prehľad bol odovzdaný dekanom na zasadnutí vedenia SPU a prodekanom na zasadnutí PK
s odporúčaním, aby na fakulte doplnili prehľad o dostupnú slovenskú študijnú literatúru s odlišným




















názvom, ako je názov vyučovaného predmetu. Cieľom vedenia je dosiahnutie 50 %-ného pokrytia
predmetov študijnou literatúrou najneskôr do dvoch rokov.
Citovanie noriem STN a TNI
Oznam o povinnosti zaslania žiadosti na bezodplatné citovanie STN a TNI Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave bol poslaný študentom a pedagógom v súlade
s vyhláškou č. 76/2019 Z. z.. V dôsledku množstva žiadostí, ktoré uvedený úrad nestíhal spracovať,
bola univerzita následne požiadaná, aby za všetkých študentov a pracovníkov poslala hromadné
žiadosti.
Používanie indexov
Na základe uzavretej kúpnej zmluvy s dodávateľom Kasico, a.s., Bratislava z roku 2018 boli
fakultami objednané a následne dodané indexy pre akad. rok 2019/2020. Zmluva je uzavretá aj pre
akademický rok 2020/2021. Cena jedného indexu s obalom je cca 1,10 €. Študent za index platí 7
€.
Zlatá promócia
Dňa 21. 6. 2019 sa bude aule SPU konať Zlatá promócia absolventov z roku 1969.
Profesijne orientované študijné programy
Projekty k profesijne orientovaným študijným programom ministerstvo doposiaľ nevyhodnotilo.
Rekonštrukcia posluchární
V letnom období sa pripravuje rekonštrukcia piatich posluchární - A1, A3, Z1, Z3 a T.
Inzerovanie v denníku Pravda
V máji bola v denníku Pravda uverejnená informácia o možnostiach štúdia na fakultách SPU v
Nitre. Cena za zverejnenie bola 950 € bez DPH. Mala by to byť posledná inzercia. Pedagogická
komisia navrhuje zvážiť aj inú formu propagácie fakulty.
Nitrianska letná univerzita
Počas prvých dvoch týždňov letných prázdnin sa bude konať 12. ročník Nitrianskej letnej
univerzity, o ktorú je zo strany detí a ich rodičov mimoriadne veľký záujem. Počet vzdelávaných
detí je limitovaný počtom 60 (SPU-20, UKF-20 a mesto Nitra 20). Uvažuje sa aj o posledných 2
augustových týždňoch, treba však zvážiť záujem zo strany zainteresovaných pedagogických
pracovníkov.
Zasadnutie celouniverzitnej rozvrhovej komisie
Dňa 21. 3. 2019 sa konalo zasadnutie celouniverzitnej rozvrhovej komisie. Zo záverov CRK
vyplynulo, že vzájomnou dohodou fakultných rozvrhárov je vytvoriť priestor v rozvrhu hodín tak,
aby aj študenti ostatných fakúlt mimo FEM mali možnosť študovať cudzí jazyk. Kongresové
centrum bude v pondelok aj naďalej vyhradené pre výučbu študentov. Zároveň však vedenie
univerzity odporúča CRK neplánovať výučbu v priestoroch ŠD A. Bernoláka a v cvičebni
v suteréne pavilónu CH.
Tvorba koncepcie pre študentov so špecifickými potrebami
PhDr. Miroslav Poláček v spolupráci s fakultnými koordinátormi sú poverení tvorbou koncepcie
pre pokrytie nárokov študentov so špecifickými potrebami.
Návrh vybudovania plošiny na schodoch do auly nebol podporený z dôvodu veľkých finančných
nákladov na vybudovanie a následné revízie a veľmi zriedkavého využitia plošiny.
Kurz vysokoškolskej pedagogiky
Možnosť absolvovať 2 – ročný kurz vysokoškolskej predagogiky aj pre študentov doktorandského
štúdia
Plánovanie exkurzií pre študentov
Exkurzie študentov FBP plánovať na piatky resp. na voľné dni v procese výučby, aby sa nenarušil
priebeh výučby ostatných kolegov.
Zriadenie novej Kancelárie vnútorného systému zabezpečenia kvality
Od apríla tohto roku bola zriadená Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality, ktorá
vznikla zlúčením Kancelárie vedy a výskumu a Kancelárie pedagogickej činnosti a ECTS.
Riaditeľkou novovzniknutej kancelárie je Ing. Barbora Čakovská, PhD., ktorá bola predtým
zamestnaná na FZKI. Bude riadiť úsek kvality vzdelávania, komisia bude zasadať do konca júna.

Ad 3) Informácie zo zasadnutia rozvrhovej komisie FBP SPU v Nitre
 doc. Ing. M. Bobko, PhD., informoval, že na zasadnutí rozvrhovej komisii FBP sa zúčastnili
zástupcovia katedier, ktorí zabezpečujú prípravu rozvrhov. Do 31.5.2019 boli zaslané návrhy
rozvrhov z katedier pre akad. rok 2019/2020, ktoré budú do konca júla skompletizované.




Predmet Seminár k praxi bude od akad. roka 2019/2020 garantovať a zabezpečovať
Ing. J. Čapla, PhD., a bude vyučovaný blokovo pre jednotlivé študijné programy.
Exkurzie študentov FBP je potrebné plánovať na piatky resp. na voľné dni v procese výučby, aby
sa nenarušil priebeh výučby ostatných kolegov.

Ad 4) Rámcový zámer rozvoja praxe na FBP SPU v Nitre
 Ing. J. Čapla, PhD., informoval o príprave novej koncepcie praxe na FBP. Spôsob prihlasovania
študentov na prax bude od akad. roka 2019/2020 v elektronickej podobe cez
on-line formulár,
kde sa budú registrovať nie len študenti, ale aj firmy a podniky zabezpečujúce prax. Vyhodnotenie
praxe študenta bude realizovať príslušný podnik, zhodnotí dodržiavanie stanovených požiadaviek
a bude informovať fakultného koordinátora pre prax FBP.
 Diplomová prax študentov FBP na II. stupni štúdia na príslušnej katedre bude akceptovaná
v rozsahu 2 týždňov a zvyšné 4 týždne je študent povinný absolvovať prax vo firme podľa
vlastného výberu.
Ad 5) Rôzne
doc. Ing. A. Bobková, PhD., prodekanka pre vzdelávanie na FBP, zhodnotila na základe informácii od
predsedov a členov štátnicových komisií priebeh štátnych skúšok na II. stupni štúdia, pričom bolo
konštatované :
 kvalitné prezentácie zo strany študentov,
 kvalitné organizačné zabezpečenie štátnych skúšok,
 komisie odporúčali do budúcna zabezpečiť účasť školiteľa na ŠS so študentom,
 rozsah 45 minúť na ŠS bol efektívne využitý,
 na základe odporučenia štátnicových komisií bola navrhnutá 6 študentom Cena dekana FBP za
riešenie a obhajobu diplomovej práce,
 rovnaké témy diplomových prác aj po schvaľovaní garantom študijného programu,
 niektoré témy diplomových prác neboli v súlade so študijný programov študenta,
 nevložené errata v niektorých prácach resp. nenahraté errata do UIS,
 niektoré práce boli ešte v komisii popísané, čo by sa do budúcna nemalo stávať,
Pedagogická komisia ďalej v súvislosti s ŠS konštatovala a do budúcna navrhuje:
 v prípade výberu externého oponenta ZP v najbližšom akad. roku je školiteľ povinný zabezpečiť
podpísanie „Poverenia a poučenia oprávnenej osoby“ podľa platnej legislatívy GDPR,
 vkladanie posudkov do UIS /školiteľský, oponentský/ má byť bez podpisu, podpísané posudky
majú byť vložené priamo do práce, ktorá ide so študentom do štátnicovej komisie,
 protokol o kontrole originality záverečnej práce nemá stanovené percento prekrytia, je však
potrebné sledovať percento prekrytia v časti „vlastná práca“,
 upraviť posudok školiteľa aj posudok oponenta,
 prehodnotenie správnosti výberu oponentov ZP, resp. do budúcna pripraviť databázu oponentov,
Pedagogická komisia prerokovala harmonogram výučby SPU na akad. rok 2019/2020 a na FBP schválila
nasledovné návrhy:
 v akad. roku 2019/2020 odovzdanie Diplomovej práce do 15.4.2020,
 v akad. roku 2019/2020 odovzdanie Bakalárskej práce do 30.4.2020,
 trvanie skúškového obdobia pre 3.ročník denného štúdia a 4.ročník externého štúdia na
I.
stupni do 30.5.2020
 trvanie skúšobného obdobia pre 2.ročník denného štúdia a 3.ročníka externého štúdia na II.stupni
do 30.4.2020
Pedagogická komisia ďalej konštatovala a do budúcna navrhuje:
 organizovanie ŠVK aj budúcom období, pričom bola zo strany študentov pozitívne hodnotená celá
organizácia ŠVK a p. doc. Maková, ako garantka bola pochválená za kvalitne odvedenú prácu,
 zmeny vo výučbe napr. z dôvodu konania exkurzie, je potrebné včas oznámiť, tzn. vyučujúci
zabezpečujúci exkurziu je povinný informovať konkrétneho vyučujúceho, ktorého predmetov sa
zmena týka, a taktiež je potrebné poslať informáciu aj p. prodekanke pre vzdelávanie,







v súvislosti s požiadavkou p. prorektora, zabezpečiť študijnou literatúrou povinné predmety na I.
stupni štúdia (1 ročník), je predovšetkým pre študijné programy s nižším počtom študentov (napr.
študijný program Potraviny a technológie v gastronómii) návrh využívať elektronické skriptá.
Všetky informácie súvisiace s vydávaním elektronických skrípt poskytne garantom predmetov p.
Mária Čermáková z Vydavateľstva SPU resp. sú uvedené v Smernici plánovania, tvorby,
schvaľovania a vydávania publikácií v pôsobnosti SPU v Nitre,
v súvislosti s návštevou študentov z Charkova bol za FBP navrhnutý ukrajinský študent Fedorenko
Dmytro, ktorý bude študentov sprevádzať po Nitre,
pedagogická komisia sa zhodla a navrhuje aj do budúcna ponechať používanie indexov pre
študentov FBP,
do 26.6.2019 môžu členovia PK FBP zaslať pripomienky k priebehu štátnych skúšok na FBP,
navrhnúť zmeny, pripomienky, návrhy a pod.

Ing. Ľ. Belej, PhD., informoval členov PK FBP, že :
 v spolupráci s prof. Ing. A. Kolesárovou, PhD., bol aktualizovaný zoznam predmetov, ktoré sa
budú v ak. roku 2019/2020 vyučovať v anglickom jazyku na všetkých troch stupňoch štúdia na
FBP pri SPU v Nitre,
 31 študentov z FBP podalo žiadosť zúčastniť sa mobility Erazmus+ (stáž) a 6 študenti mobility
Erazmus+ (štúdium),
 bolo prijatých 53 žiadostí zamestnancov FBP zúčastniť sa mobility programu Erazmus+,
V rámci pedagogickej komisie FBP boli zriadené pracovné skupiny so zameraním na :
1) prípravu a tvorba rozvrhov (doc. Ing. M. Bobko, PhD., doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD., doc.
Mgr. Želmíra Balážová, PhD., RNDr. D. Bajčan, PhD)
2) e-learning, modernizáciu vyučovania (doc. Ing. V. Vietoris, PhD., Ing. Ľ. Belej, PhD., Ing. T.
Slanina, PhD., Ing. M. Chňapek, PhD., Ing. Z. Mašková, PhD., Ing. S. Baldovská)
3) kvalitu vzdelávania (prof. RNDr. A. Vollmannová, PhD., prof. Ing. A. Kolesárová, PhD., prof.
Ing. M. Capcarová, PhD., doc. Ing. J. Bystrická, PhD., doc. Ing. J. Maková, PhD., Ing. V.
Ducková, PhD.,)

Zapísala: Ing. B. Zelenáková

doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

