
Akreditované kurzy celoživotného vzdelávania na SPU v Nitre za 
rok 2020 

 
 
 

Okrem vzdelávania a výskumu, ktoré patria k dvom 
hlavným úlohám vysokých škôl v spoločnosti, sa pridáva 
tretia, ktorou je angažovanie sa v regionálnom rozvoji. 
Celoživotné vzdelávania prostredníctvom 
akreditovaných,  ale aj neakreditovaných kurzov je 
súčasťou tretej role univerzít, ktorá sa aj v rámci kvality 
považuje za kľúčovú súčasť hodnotenia. 

 
Predkladaná správa predstavuje súhrn vzdelávacích 
aktivít v rámci akreditovaných kurzov celoživotného 
vzdelávania za rok 2020 na SPU v Nitre, ktoré zastrešuje 
Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality.  

 
V roku 2020 sa na SPU organizovali tieto kurzy: 

 

 
   
Fakulta záhradníctva a krajinného 

inžinierstva: 

Arboristika v správe a údržbe zelene: 

Biologické vlastnosti drevín –  15. 1. 2020 a 8. 9. 2020 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Hodnotenie stavu 

stromov – 22. 1. 2020 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Ochrana stromov 

pri stavebnej činnosti – 10. 9. 2020 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Prevádzková 

bezpečnosť stromov v sídlach – 29. 1. 2020 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Rez stromov a krov 

– 9. 9. 2020 

Vodné hospodárstvo – 25. 9. 2020 a 12.3.2021 

 

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva:  

Syrárstvo – 7. 2. 2020 - 21. 2. 2020 

 

Celkovo sa kurzov zúčastnilo 

139 účastníkov a kurzy 

absolvovalo  

129 absolventov.  
Väčšina kurzov bola ukončená 

bez skúšky, okrem kurzu 

Syrárstvo, ktorý skončil 

záverečnou skúškou. 

Kurz „Vodné hospodárstvo“  s 10 

účastníkmi sa kvôli 

obmedzeniam pre zhoršenú 

pandemickú situáciu nedokončil. 

Výučba na kurzoch bola 

realizovaná internými 

odbornými kapacitami fakulty 

a v spolupráci s externými 

odborníkmi a lektormi, aj mimo 

oblasti Nitrianskeho 

samosprávneho kraja. 

Z výsledkov vyplýva, že kurzy 

boli navštevované najmä 

účastníkmi 

s vysokoškolským 

vzdelaním 2. stupňa, aj 

keď to nebolo pri väčšine kurzov 

podmienkou, a išlo prevažne o 

mužov.  

Vekové zastúpenie účastníkov 

bolo v rozpätí 30 – 49 

rokov, jednalo sa teda o ľudí 

v produktívnom veku, ktorí 

pracujú na svojom osobnostnom 

a kariérnom raste. Väčšina 

účastníkov kurzov bola  na 

základe vyplneného dotazníka 

z verejného sektora. 

 

 

 



Vzdelanostná úroveň účastníkov akreditovaných kurzov 

 

 
Graf 1  Vzdelanostná úroveň v rámci kurzov v percentách 

 

Názov kurzu Bc. Ing. PhD. Stredo-
školské 

vzdelanie 

Celkový 
súčet v % 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Biologické 
vlastnosti drevín 

0,00 17,83 2,33 9,30 29,46 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Hodnotenie stavu 
stromov 

0,00 13,18 2,33 5,43 20,94 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Ochrana stromov 
pri stavebnej činnosti 

0,00 5,43 1,55 1,55 8,53 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Prevádzková 
bezpečnosť stromov v sídlach 

0,00 17,05 1,55 2,33 20,93 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Rez stromov a krov 0,00 5,43 1,55 6,98 13,96 

Syrárstvo 0,78 3,88 0,00 1,55 6,21 

Celkový súčet 0,78 62,79 9,30 27,13 100,00 

Tabuľka 1  Vzdelanostná úroveň v rámci kurzov v percentách 

Ako vyplýva z grafu 1, z celkového počtu zúčastnených bolo až 62,79 % s vysokoškolským vzdelaním 
druhého stupňa, 9,30 % malo aj tretí stupeň vzdelania (PhD.). Druhou najpočetnejšou skupinou boli 
účastníci so stredoškolským vzdelaním – 27,13 %. Bakalárov bolo 0,78 % z celkového počtu účastníkov. 
Najviac účastníkov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa sa zúčastnilo kurzu „Arboristika 
v správe a údržbe zelene: Biologické vlastnosti drevín“ až 17,83 %, najmenej sa zúčastnilo kurzu 
„Syrárstvo“ len 0,78 %  a „Arboristika v správe a údržbe zelene: Ochrana stromov pri stavebnej 
činnosti“ a „Arboristika v správe a údržbe zelene: Rez stromov a krov“, zhodne 5,43 %. Stredoškolsky 
vzdelaní účastníci mali najvyšší záujem o kurz „Arboristika v správe a údržbe zelene: Biologické 
vlastnosti drevín“ a najnižší záujem bol o kurzy „Arboristika v správe a údržbe zelene: Ochrana stromov 
pri stavebnej činnosti“ a „Syrárstvo“ zhodne 1,55 % . Podrobné údaje o vzdelanostnej úrovni účastníkov 
kurzov sú uvedené v tabuľke 1. 
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Graf 2  Celkové zastúpenie účastníkov na akreditovaných kurzoch v roku 2020 na základe 
vzdelanostnej úrovne  

 
Zo všetkých účastníkov kurzov najvyšší podiel mali účastníci s vysokoškolským vzdelaním druhého 
stupňa, až 62,79 %. Vysokoškolsky vzdelaní účastníci s tretím stupňom vzdelania predstavovali 9,30 % 
z celkového počtu účastníkov. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili účastníci so stredoškolským 
vzdelaním 27,13 %. Najnižší podiel účastníkov bol s bakalárskym vzdelaním 0,78 %. 

 

 

Zastúpenie mužov a žien na jednotlivých akreditovaných kurzoch 
celoživotného vzdelávania 

 

 
Graf 3  Percentuálne zastúpenie mužov a žien na jednotlivých kurzoch 
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Názov kurzu muž žena Celkový súčet v % 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Biologické vlastnosti 
drevín 16,28 13,18 24,82 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Hodnotenie stavu 
stromov 10,08 10,85 10,64 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Ochrana stromov pri 
stavebnej činnosti 5,43 3,10 7,09 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Prevádzková 
bezpečnosť stromov v sídlach 7,75 13,18 6,38 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Rez stromov a krov 10,08 3,88 15,60 

Syrárstvo 2,33 3,88 15,60 

Celkový súčet 51,94 48,06 100 

Tabuľka 2  Zastúpenie mužov a žien na jednotlivých kurzoch v percentách 

 
Záujem o účasť na kurzoch prevláda viac u mužov ako u žien, čo z celkového počtu zúčastnených 
predstavuje 51,94 % mužov a 48,06 % žien (graf 3).  

Najvyšší záujem bol o kurz „Arboristika v správe a údržbe zelene: Biologické vlastnosti drevín“, kde 
účasť mužov predstavovala 16,28 % a 13,18 % žien z celkového počtu účastníkov všetkých kurzov. 
Všeobecne vyšší záujem žien bol o kurzy poriadané FZKI. Najvyššie percento záujmu mužov  bolo  ďalej 
aj o kurzy „Arboristika v správe a údržbe zelene : Rez stromov a krov“ a „Arboristika v správe a údržbe 
zelene: Hodnotenie stavu stromov“ totožne 10,08 %. Podrobné údaje o počte žien a mužov na 
jednotlivých kurzoch je uvedený v tabuľke 2.  
 

Graf 4  Celkové zastúpenie mužov a žien v rámci akreditovaných kurzov realizovaných v roku 2020 
v percentách  

 
Vyšší podiel účasti na kurzoch mali muži. Z celkového počtu vyjadreného percentami tento podiel tvorí 
51,94 % a žien 48,06 %. 
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Veková štruktúra účastníkov akreditovaných kurzov 

 
Graf 5  Veková štruktúra účastníkov kurzov 

 

Názov kurzu 

Vekové rozpätie Celkový súčet 

20 – 24 25 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 64  

Arboristika v správe a údržbe 
zelene: Biologické vlastnosti 
drevín 

  
4 20 10 4   38 

Arboristika v správe a údržbe 
zelene: Hodnotenie stavu 
stromov 

  
3 11 10 2 1 27 

Arboristika v správe a údržbe 
zelene: Ochrana stromov pri 
stavebnej činnosti 

  
1 6 3 1   11 

Arboristika v správe a údržbe 
zelene: Prevádzková 
bezpečnosť stromov  
v sídlach 

  

5 12 8 2 

  

27 

Arboristika v správe a údržbe 
zelene: Rez stromov a krov 

  
2 7 7 2   18 

Syrárstvo   2 2 2 2   8 

Celkový súčet   17 58 40 13 1 129 

Tabuľka 3 Veková štruktúra účastníkov kurzov 

Z celkového počtu 129 účastníkov kurzov bolo 58 vo veku 30 – 39 rokov, 40 účastníkov bolo vo veku 
40 – 49 rokov, vo veku 50 – 59 rokov bolo 13 účastníkov. Zo všetkých účastníkov žiadni neboli vo veku 
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20 – 24 rokov. Najstarší účastník vo veku 60 – 64 rokov  absolvoval kurz „Arboristika v správe a údržbe 
zelene: Hodnotenie stavu stromov“.  

 

 

               Graf 6  Percentuálne zastúpenie vekových kategórií v rámci všetkých akreditovaných kurzov v roku 
2020 

Ako ukazuje graf 6, najvyšší podiel z celkového počtu účastníkov 129 bol vo veku 30 – 39 rokov, čo 
predstavuje 44,96 %, vo veku 40 – 49 rokov bol  31,01 %, vo veku 50 – 59 rokov bol 10,08 %, vo veku 
25 – 29 rokov bol 13,18 %, vo veku 60 – 64 rokov bol 0,78 % a nulový podiel vo veku 20 – 24 rokov.  
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Výsledky dotazníkových prieskumov pre kurz „Arboristika“ 

A/ Oblasť pôsobenia/sektor účastníkov kurzov 

 

Graf A:  Oblasť pôsobenia účastníkov kurzov v percentách 

Ako vyplýva z grafu, z celkového počtu zúčastnených bolo až 55,26 % zamestnaných vo verejnom 
sektore,  21,05 % účastníkov neuviedlo, kde pracujú a ďalších 15,79 % bolo SZČO a najmenej so 7,89 % 
účastníkov patrilo k súkromnému sektoru.  Najviac účastníkov z verejného sektoru t. j. 23,68 %  malo 
záujem o kurz „ Arboristika v správe a údržbe zelene: Rez stromov a krov“ a totožne o ten istý kurz bol 
najvyšší záujem aj u SZČO so 7,89 %. Účastníci zo súkromného sektoru mali záujem iba o kurz 
„Arboristika v správe a údržbe zelene: Biologické vlastnosti drevín“ so 7,89 %. Podrobné údaje o oblasti 
pôsobenia sú uvedené v tab. A.  

 

Názov kurzu Oblasť pôsobenia/sektor Celkový 
súčet   neuvedené súkromný SZČO verejný 

Arboristika v správe a údržbe zelene: 
Biologické vlastnosti drevín 

7,89% 7,89% 5,26% 15,79% 36,84% 

Arboristika v správe a údržbe zelene: 
Ochrana stromov pri stavebnej činnosti 

10,53% 0,00% 2,63% 15,79% 28,95% 

Arboristika v správe a údržbe zelene: 
Rez stromov a krov 

2,63% 0,00% 7,89% 23,68% 34,21% 

Celkový súčet 21,05% 7,89% 15,79% 55,26% 100,00% 

Tabuľka A: Oblasť pôsobenia/sektor účastníkov na kurzoch „Arboristika“ v percentách 
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B/ Zdroje získania informácií účastníkov 

Graf B: Zdroje informácií účastníkov o ponúkaných kurzoch v percentách  

Graf B zobrazuje, odkiaľ účastníci čerpali informácie o kurzoch. Zhodne v 21,05 % uviedli účastníci ako 
zdroj internet a svojho zamestnávateľa. Najväčšiu kategóriu tvorí skupina, kde účastníci neuviedli 
zdroj, a to s 23,68 %. Zo všetkých zdrojov bol najmenej uvedený predchádzajúci kurz s 5,26 %.  

 

Názov kurzu Zdroj informácií 
Celkový 

súčet 
  internet email neuvedené 

predch.        
kurz zamestnávateľ známy 

Arboristika v správe a 
údržbe zelene: Biologické 
vlastnosti drevín 2,63% 5,26% 10,53% 2,63% 5,26% 10,53% 36,84% 

Arboristika v správe a 
údržbe zelene: Ochrana 
stromov pri stavebnej 
činnosti 7,89% 2,63% 7,89% 0,00% 5,26% 5,26% 28,95% 

Arboristika v správe a 
údržbe zelene: Rez 
stromov a krov 10,53% 2,63% 5,26% 2,63% 10,53% 2,63% 34,21% 

Celkový súčet 21,05% 10,53% 23,68% 5,26% 21,05% 18,42% 100,00% 

Tabuľka B:  Zdroje získania informácií účastníkov v percentách 
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C/ Zhodnotenie obsahu prednášok  

Graf C:  Zhodnotenie obsahu prednášok 

Z grafu vyplýva, že obsahová náplň prednášok bola v súlade so zameraním modulu. Z celkového počtu 

účastníkov uviedlo, že silne súhlasí v 89,47 % a súhlasí v 10,53 %. Najväčšia skupina účastníkov, t. j. 

36,84 %, ktorá silne súhlasí, navštevovala kurz „Arboristika v správe a údržbe zelene: Biologické 

vlastnosti drevín.“ 

 

Názov kurzu 
Obsahová náplň prednášok bola v súlade so zameraním 

modulu 
Celkový 

súčet 
   silne súhlasím súhlasím 

Arboristika v správe a údržbe 
zelene: Biologické vlastnosti 
drevín 36,84% 0,00% 36,84% 

Arboristika v správe a  
údržbe zelene: Ochrana 
stromov pri stavebnej činnosti 23,68% 5,26% 28,95% 

Arboristika v správe a údržbe 
zelene: Rez stromov a krov 28,95% 5,26% 34,21% 

Celkový súčet 89,47% 10,53% 100,00% 

Tabuľka C:  Zhodnotenie obsahu prednášok  
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D/ Zhodnotenie očakávaní z prednášok  

Graf D: Zhodnotenie očakávaní z prednášok v percentách 

Ako vyplýva z grafu D, prednášky v rámci modulu splnili očakávania účastníkov kurzov vyjadrením silne 

súhlasím v  86,84 % a súhlasím v 13,16 %. Najviac spokojných účastníkov bolo v kurze „Arboristika 

v správe a údržbe zelene: Biologické vlastnosti drevín s 34,21 %.  

 

Tabuľka D: Zhodnotenie očakávaní z prednášok v percentách 

Názov kurzu Prednášky v rámci modulu splnili moje očakávania  Celkový 
súčet   silne súhlasím súhlasím 

Arboristika v správe a údržbe zelene: 
Biologické vlastnosti drevín 34,21% 2,63% 36,84% 

Arboristika v správe a údržbe zelene: 
Ochrana stromov pri stavebnej činnosti 23,68% 5,26% 28,95% 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Rez 
stromov a krov 28,95% 5,26% 34,21% 

Celkový súčet 86,84% 13,16% 100,00% 
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E/ Zhodnotenie ochoty lektorov 

Graf E: Zhodnotenie ochoty lektorov v percentách 

Ako vyjadruje graf E, v 89,47 %  účastníci kurzu „Arboristika“ silne súhlasili s tvrdením, že lektori boli 

ochotní zodpovedať na otázky týkajúce sa danej problematiky. Ďalších 7,89 % účastníkov súhlasilo 

s týmto tvrdením a 2,63 % sa nevedelo k tejto otázke vyjadriť.  

 

Názov kurzu Lektori boli ochotní zodpovedať na otázky týkajúce sa 
danej problematiky Celkový 

súčet 
  neviem silne súhlasím súhlasím 

Arboristika v správe a údržbe zelene: 
Biologické vlastnosti drevín 0,00% 34,21% 2,63% 36,84% 

Arboristika v správe a údržbe zelene: 
Ochrana stromov pri stavebnej 
činnosti 0,00% 23,68% 5,26% 28,95% 

Arboristika v správe a údržbe zelene: 
Rez stromov a krov 2,63% 31,58% 0,00% 34,21% 

Celkový súčet 2,63% 89,47% 7,89% 100,00% 

Tabuľka E:  Zhodnotenie ochoty lektorov v percentách 
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Lektori boli ochotní zodpovedať na moje otázky týkajúce sa danej problematiky súhlasím



F/ Zhodnotenie organizácie kurzu  

Graf F: Zhodnotenie organizácie kurzu v percentách 

Na základe grafu F sa k otázke organizácie kurzu účastníci vyjadrili, že silne súhlasia s dobrou 

organizáciou až v 84,21 % a súhlasili v 15,79 %. Najviac spokojných účastníkov v kategórii silne súhlasím 

navštevovalo kurz „ Arboristika v správe a údržbe zelene: Biologické vlastnosti drevín“ v 34,21%.  

Názov kurzu Kurz bol dobre organizovaný Celkový 
súčet   silne súhlasím súhlasím 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Biologické vlastnosti 
drevín 34,21% 2,63% 36,84% 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Ochrana stromov pri 
stavebnej činnosti 23,68% 5,26% 28,95% 

Arboristika v správe a údržbe zelene: Rez stromov a krov 26,32% 7,89% 34,21% 

Celkový súčet 84,21% 15,79% 100,00% 

Tabuľka F: Zhodnotenie organizácie kurzu v percentách 
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Výsledky z dotazníkových prieskumov pre kurz „Syrárstvo“ 

Kurz „Syrárstvo“ zhodnotilo v dotazníku 8 účastníkov. Z tohto počtu 6 účastníkov pracovalo 

v súkromnom sektore a 2 účastníci uviedli, že sú SZČO. Zo spomínaných 8 účastníkov sa o kurze 

dozvedelo 7 z internetu a 1 od známeho. Vo všeobecnosti bol kurz ohodnotený veľmi dobre, nakoľko 

všetkých 8 účastníkov dotazníka sa vyjadrilo, že silne súhlasí s vyjadreniami, že:  

- obsahová náplň kurzu bola s v súlade so zameraním modulu, 

- prednášky splnili ich očakávania, 

- lektori boli ochotní zodpovedať na otázky týkajúce sa danej problematiky, 

- kurz bol dobre zorganizovaný.  

 

 

 

 

 

Správu vypracovala Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality na SPU v Nitre 
z dostupných podkladov, ktoré sú každoročne predkladané Ministerstvu školstva vedy výskumu 
a športu SR a z dotazníkových prieskumov realizovaných počas kurzov. 

V Nitre, máj 2021 


