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CELOŽIVOTNÉ 
VZDELÁVANIE
NA SPU V NITRE
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“Vzdelanie nemá konca.
Nie je to o tom, že prečítate knihu,

prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. 
Celý život, od momentu narodenia až do 

smrti, je procesom vzdelávania.”

    Jiddu Krishnamurti



1 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytuje a organizuje 
ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje 
získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, resp. umožňuje doplniť, 
obnoviť, prehĺbiť či rozšíriť nadobudnutú kvalifikáciu. V súčasnosti 
je na SPU v Nitre akreditovaných 49 modulových a nemodulových 
programov a kurzov ďalšieho vzdelávania, ktoré vyučujú učitelia 
a výskumní pracovníci jednotlivých fakúlt SPU v Nitre v spolupráci 
s odborníkmi z praxe.

Dokladom o ukončení vzdelávacieho programu je Osvedčenie 
o  absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho 
vzdelávania, ktoré podľa zákona NR SR č. 568/2009 Z.  z. 
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vydá SPU v Nitre.

Na SPU v Nitre sú akreditované odborné programy a kurzy 
zabezpečované Kanceláriou vnútorného systému zabezpečovania 
kvality v spolupráci s fakultami. Aktuálna ponuka kurzov pre daný 
akademický rok spolu s prihláškou a podrobnými informáciami je 
zverejňovaná na stránke univerzity, v časti celoživotné vzdelávanie. 
https://www.uniag.sk/sk/celozivotne-vzdelavanie/

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: kvszk@uniag.sk

Ing. Barbora Čakovská, PhD, riaditeľka Kancelárie vnútorného 
systému zabezpečovania kvality

barbora.cakovska@uniag.sk



2 

Kurz: Agroenergetika 
 v životnom prostredí
Modul:  Energetické rastliny, 
  potenciál produkcie biomasy 
 v regiónoch 
  pre využitie v bioenergetike
Rozsah hodín:  10
Odborný garant:  prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
 Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Osoby z prostredia výrobcov a distribútorov energetických nosičov, 
výrobcov biomasy a  biopalív, starostov obcí, pracovníkov útvarov 
ŽP so záujmom získať odborné vedomosti v  oblasti technológií 
pestovania biomasy a  jej využitia v  bioenergetike v  konkrétnych 
regiónoch.

Profil absolventa
Absolvent modulu získa poznatky o druhoch bioenergetických rastlín 
vhodných na konverziu. Má vedomosti o manažmente pestovania 
v konkrétnych regiónoch včítane pestovania na marginálnych, málo 
hodnotných a nevyužívaných pôdach. Vie ekonomicky hodnotiť 
výrobné vstupy a výstupy. Je spôsobilý vykonávať pracovné činnosti 
v  oblasti zakladania plantáží a pestovania rýchlorastúcich drevín 
a bylín resp. ako manažér týchto činností.

Kurz: Agroenergetika 
 v životnom prostredí
Modul:  Energetické zdroje 
  v systéme 
  obehového hospodárstva
Rozsah hodín:  10
Odborný garant:  prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
 Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Osoby z prostredia výrobcov a distribútorov energetických nosičov, 
výrobcov biomasy a  biopalív, zamestnancov útvarov životného 
prostredia, starostov obcí a ďalšie osoby so záujmom získať odborné 
vedomosti v  oblasti environmentálnych technológií a  obehového 
hospodárstva.
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Profil absolventa
Absolvent modulu získa poznatky o obehovom hospodárstve 
a  princípoch jeho realizácie v sústave uzavretého energetického 
cyklu. Pozná bezodpadové technológie v energetike. Ovláda princípy 
tvorby a fungovania energetických parkov v obciach. Dokáže 
spolupracovať s podnikateľskými subjektmi, poľnohospodárskymi 
družstvami, farmármi a záujmovými združeniami. Je spôsobilý 
vykonávať pracovné činnosti v oblasti agroenergetiky a realizácie 
obehového hospodárstva.

Kurz: Agroenergetika 
 v životnom prostredí
Modul:  Energetika a obnoviteľné zdroje
Rozsah hodín:  10
Odborný garant:  prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
 Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Osoby z  prostredia výrobcov a  distribútorov energetických 
nosičov, výrobcov biomasy a biopalív, poradenských a obchodných 
spoločností, starostov obcí, pracovníkov útvarov ŽP so záujmom 
získať odborné vedomosti v  oblasti energetiky a  výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov a jej vplyvov na životné prostredie.

Profil absolventa
Absolvent modulu získa poznatky o súčasnom stave výroby 
a distribúcie energie (elektrickej, tepelnej) na Slovensku a v krajinách 
EÚ. Oboznámi sa s možnosťami využívania obnoviteľných zdrojov 
na Slovensku, so súčasným stavom a perspektívami v tejto oblasti. 
Vie posúdiť efektívnosť technológií pri využívaní miestnych zdrojov 
biomasy v jednotlivých regiónoch Slovenska. Je spôsobilý vykonávať 
pracovné činnosti v oblasti prípravy a realizácií projektov z oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie.
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Kurz: Agroenergetika 
 v životnom prostredí
Modul:  Environmentálne 
 technológie v energetike
Rozsah hodín:  10
Odborný garant:  prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
 Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Osoby z  prostredia výrobcov a  distribútorov energetických 
nosičov, výrobcov biomasy a  biopalív, zamestnancov útvarov 
životného prostredia a  ďalšie osoby so záujmom získať odborné 
vedomosti v oblasti environmentálnych technológií a ich zavádzania 
do agroenergetiky.

Profil absolventa
Absolvent modulu získa poznatky o environmentálnych 
technológiách využiteľných pri získavaní obnoviteľných zdrojov 
energie. Vie zhodnotiť formy biomasy využiteľné v bioenergetike, 
pozná životný cyklus plodín pestovaných na biomasu. Dokáže 
hodnotiť vplyv ich pestovania na životné prostredie. Je spôsobilý 
vykonávať pracovné činnosti v oblasti posudzovania a zavádzania 
environmentálnych technológií do praxe.

Kurz: Agroenergetika 
 v životnom prostredí
Modul:  Konverzia biomasy
Rozsah hodín:  10
Odborný garant:  prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
 Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Osoby z prostredia výrobcov a distribútorov energetických 
nosičov, výrobcov biomasy a biopalív, poradenských a obchodných 
spoločností, starostov obcí, pracovníkov útvarov ŽP so záujmom 
získať odborné vedomosti v oblasti energetiky a výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov a jej vplyvov na životné prostredie.

Profil absolventa
Absolvent modulu získa poznatky o súčasnom stave využívania 
biomasy ako obnoviteľného zdroja energie na Slovensku a krajinách 
EÚ. Oboznámi sa s možnosťami energetického využívania biomasy 
vrátane jej konverzie na energonosiče s vyššou energetickou 
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hustotou. Získa základné vedomosti o vhodných technológiách 
pre výrobu tepelnej a elektrickej energie z biomasy a vie posúdiť 
efektívnosť technológií pri využívaní miestnych zdrojov biomasy 
(lesnej, poľnohospodárskej). Je spôsobilý vykonávať pracovné činnosti 
v oblasti prípravy a realizácií projektov z oblasti energetického 
využívania biomasy.

Kurz: Agroenergetika 
 v životnom prostredí
Modul:  Politiky EÚ 
  v energetike a životnom 
  prostredí, limity 
   a ohrozenia rozvoja bioenergetiky
Rozsah hodín:  10
Odborný garant:  prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
 Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Osoby z  prostredia výrobcov a  distribútorov energetických 
nosičov, výrobcov biomasy a biopalív, poradenských a obchodných 
spoločností, starostov obcí, pracovníkov útvarov ŽP so záujmom 
získať odborné vedomosti v oblasti európskych politík týkajúcich sa 
agroenergetiky a jej vplyvov na životné prostredie.

Profil absolventa
Absolvent modulu získa poznatky o väzbe energetiky 
na  poľnohospodárstvo. Ovláda právne predpisy, je zorientovaný 
v zásadách štátneho systému podpory v oblasti agroenergetiky. 
Je oboznámený so smernicami o obnoviteľných zdrojoch energie 
a smernicami o kvalite palív. Vie posúdiť disturbačné postupy 
v poľnohospodárstve a pri využívaní pôdy, ktoré ju devastujú pozná 
faktory spôsobujúce ohrozovanie biodiverzity. Je spôsobilý vykonávať 
pracovné činnosti v oblasti agroenergetiky.
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Kurz: Arboristika v správe a údržbe zelene
Modul: Biologické vlastnosti drevín
Rozsah hodín: 10
Odborný garant: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti arboristiky – 
starostlivosti o stromy v sídlach a krajine.

Profil absolventa
Absolvent modulu pozná biologické vlastnosti drevín, základné 
funkcie ich nadzemných a podzemných orgánov, pozná plasticitu 
a adaptáciu drevín na zmeny v prostredí. Pozná dôsledky ľudských 
aktivít na stabilitu a vitalitu drevín v urbanizovanom prostredí.

Kurz: Arboristika v správe a údržbe zelene
Modul: Hodnotenie stavu stromov
Rozsah hodín: 10
Odborný garant: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti arboristiky – 
starostlivosti o stromy v sídlach a krajine.

Profil absolventa
Absolvent modulu ovláda metódy hodnotenia stavu stromov 
v  sídlach a nelesnej krajine. Dokáže určiť a kvantifikovať škody na 
drevinách a pozná prostriedky ich eliminácie.

Kurz: Arboristika v správe a údržbe zelene
Modul: Ochrana stromov 
 pri stavebnej činnosti
Rozsah hodín: 10
Odborný garant: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva
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Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti arboristiky – 
starostlivosti o stromy v sídlach a krajine.

Profil absolventa
Absolvent modulu pozná metódy ochrany drevín pri stavebnej 
činnosti. Vie aktívne spolupracovať pri plánovaní a realizácii ochrany 
stromov v priestore stavby.

Kurz: Arboristika v správe a údržbe zelene
Modul: Prevádzková bezpečnosť 
 stromov v sídlach
Rozsah hodín: 10
Odborný garant: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti arboristiky – 
starostlivosti o stromy v sídlach a krajine.

Profil absolventa
Absolvent modulu pozná metódy hodnotenia stability stromov a vie 
stanoviť mieru akceptovateľného rizika spojeného s  ich prevádzkou 
v urbanizovanom prostredí.

Kurz: Arboristika v správe a údržbe zelene
Modul: Rez stromov a krov
Rozsah hodín: 10
Odborný garant: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti arboristiky – 
starostlivosti o stromy v sídlach a krajine.

Profil absolventa
Absolvent modulu pozná biologické princípy a techniky rezu stromov 
vrátane prác vo výške nad 8 metrov. Pozná techniky stabilizácie 
stromov väzbami a podperami.
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Kurz: Destinačný manažment
Modul:  Destinačný manažment
Rozsah hodín:  46
Odborný garant:  doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
  Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Osoby so záujmom pracovať v oblasti destinačného manažmentu, 
marketingu a služieb cestovného ruchu v rámci verejného, 
súkromného ako aj neziskového sektora.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti z oblasti služieb 
cestovného ruchu a destinačného manažmentu, je pripravený tvorivo 
sa podieľať na príprave rozvojových a programových dokumentov 
destinácie, dokáže sa samostatne rozhodovať v procese riadenia 
destinácie, dokáže používať marketingové nástroje, vrátane vybraných 
nástrojov e-marketingu. Pozná faktory ovplyvňujúce kvalitu služieb 
v cestovnom ruchu a vie ich v praxi vyhodnotiť.

Kurz: Ekonomika a manažment 
  podniku v európskych dimenziách
Modul:  Ekonomika a manažment 
  podniku v európskych dimenziách
Rozsah hodín:  165
Odborný garant:  Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
 Fakulta ekonomiky a manažmentu

Cieľová skupina
Cieľovými skupinami vzdelávacieho programu sú osoby so záujmom 
získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti komplexného riadenia 
hospodárskych subjektov, osoby už pracujúce v oblasti manažmentu 
na rôznych organizačných úrovniach a  osoby so záujmom 
o podnikanie.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu má teoretické znalosti 
a  praktické zručnosti z podnikového hospodárstva, manažmentu 
a marketingu, účtovníctva a financií. Ovláda tiež základy manažérskej 
mikroekonómie, obchodného podnikania, ako aj manažérskeho 
rozhodovania a kvantitatívnych metód. Okrem toho má aktuálny 
rozhľad o  makroekonomickom prostredí podnikania v EÚ, vie 
sa orientovať v  legislatíve súvisiacej s podnikaním a má znalosti 
o  sociálnych i etických aspektoch podnikania (sociálna ekonomika 
a sociálna zodpovednosť).
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Kurz: Ekonomika a manažment  
  poľnohospodárskeho podniku
Modul:  Ekonomika a manažment 
  poľnohospodárskeho podniku
Rozsah hodín:  50
Odborný garant:  Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
 Fakulta ekonomiky a manažmentu

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti 
komplexného riadenia poľnohospodárskych subjektov, osoby 
už pracujúce v poľnohospodárskych odvetviach na rôznych 
organizačných úrovniach manažmentu poľnohospodárskych 
podnikov a osoby so záujmom o podnikanie v poľnohospodárstve.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu má teoretické znalosti i praktické 
zručnosti z podnikového hospodárstva, manažmentu, agrárneho 
marketingu, účtovníctva, financií a daní. Ovláda základy manažérskej 
mikroekonómie, obchodného podnikania, ako aj manažérskeho 
rozhodovania. Má komplexný a aktuálny rozhľad o podnikateľskom 
prostredí v agrosektore, vie sa orientovať v legislatíve súvisiacej 
s poľnohospodárskym podnikaním, má poznatky o modeloch 
drobného farmárčenia, formách alternatívneho a sociálneho 
poľnohospodárstva. Má znalosti o sociálnych i etických aspektoch 
podnikania v poľnohospodárstve.

Kurz: Fundamenty enológie
Modul Základy ochutnávky vína
Rozsah hodín: 10
Odborný garant: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva

Cieľová skupina
Pestovatelia viniča hroznorodého, výrobcovia a predajcovia vína, 
somelieri a pracovníci v gastronómii, posudzovatelia vína.

Profil absolventa
Absolvent modulu je schopný odprezentovať víno, pozná využitie 
hrozna v zdravej výžive a diéte, ako aj zdravotné aspekty umiernenej 
konzumácie vína. Je schopný prakticky zmyslovo posúdiť víno 
rôznymi systémami, ovláda servis bieleho, červeného a šumivého vína, 
dekantáciu a servis cigár. Je schopný zorganizovať súťaž vín a vínnu 
cestu a elektronicky hodnotiť víno.
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Kurz: Fundamenty enológie
Modul Základy vinohradníctva
Rozsah hodín: 15
Odborný garant: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva

Cieľová skupina
Pestovatelia viniča hroznorodého, výrobcovia a predajcovia vína, 
somelieri a pracovníci v gastronómii, posudzovatelia vína.

Profil absolventa
Absolvent modulu pozná postup pri príprave stanovišťa, projektovaní 
a zakladaní vinohradov. Ovláda techniky klčovania a  opätovnej 
výsadby vinohradov. Je oboznámený s  vegetačným cyklom viniča 
hroznorodého a vplyvom biotických a abiotických faktorov pri 
jeho pestovaní. Je schopný definovať choroby a  škodcov viniča 
hroznorodého, vplyv agrotechnických operácií na kvalitu hrozna 
a fenologický potenciál budúceho vína.

Kurz: Fundamenty enológie
Modul Základy vinárstva
Rozsah hodín: 17
Odborný garant: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva

Cieľová skupina
Pestovatelia viniča hroznorodého, výrobcovia a predajcovia vína, 
somelieri a pracovníci v gastronómii, posudzovatelia vína.

Profil absolventa
Absolvent modulu ovláda aktuálne trendy, technické a technologické 
vybavenie pre výrobu bezchybného vína. Je schopný spracovať 
hrozno a kategorizovať víno. Pozná alkoholové a  jablčno-mliečne 
kvasenie vína, chyby vína, mikrobiológiu vína a choroby spôsobené 
mikroorganizmami. Ovláda základy výroby šumivých vín a špeciálnych 
(likérových, aromatizovaných, oranžových, biovín.
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Kurz: Hodnotenie nápojov
Modul:  Hodnotenie liehovín
Rozsah hodín:  10
Odborný garant:  doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
 Fakulta biotechnológie 
 a potravinárstva

Cieľová skupina
Zástupcovia špeciálnej poľnohospodárskej výroby, zástupcovia 
pestovateľských páleníc a liehovarov, zástupcovia záhradkárskych 
organizácií, zástupcovia reštauračných a  jedálenských zariadení, 
ostatní záujemcovia (poľnohospodárske školstvo, rekvalifikanti, 
štátna správa, konzumenti vína a iní).

Profil absolventa
Absolvent modulu ovláda všeobecné základy, metódy a  techniky 
senzorického hodnotenia, princípy, metódy a  parametre 
senzorického  hodnotenia liehovín, spracovanie suroviny pri 
príprave liehovín a hodnotenie kvality liehovín. Absolventom 
modulu nadobudnuté vedomosti, zručnosti a  schopnosti v  oblasti 
senzorického hodnotenia liehovín umožnia ich lepšiu spôsobilosť 
na výkon pracovnej činnosti súvisiacej s  kvalitou liehovín, čím sa 
uplatnia pri zlepšovaní výsledných produktov pri ich spracovaní, pri 
riešení chýb a závad počas výrobného procesu, navrhovaní opatrení 
na odstránenie nedostatkov výroby, ktoré môžu znižovať výslednú 
kvalitu liehovín.

Kurz: Hodnotenie nápojov
Modul:  Nutričné a senzorické  
  hodnotenie 
  nealkoholických nápojov
Rozsah hodín:  16
Odborný garant:  doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
 Fakulta biotechnológie 
 a potravinárstva

Cieľová skupina
Zástupcovia technológie výroby nealkoholických nápojov, 
zástupcovia detských zariadení, detských jedálni a rekreačných 
zariadení pre deti, zástupcovia reštauračných a jedálenských zariadení, 
ostatní záujemcovia (poľnohospodárske školstvo, rekvalifikanti, 
štátna správa a iní).
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Profil absolventa
Absolvent modulu ovláda všeobecné základy, metódy a techniky 
senzorického hodnotenia, princípy, metódy a parametre senzorického 
hodnotenia nealkoholických nápojov, hodnotenie kvality základných 
surovín a prísad pre výrobu nealkoholických nápojov pri ich nákupe, 
výrobe a  získavaní, prípravu a úpravu receptúr nápojov s cieľom 
zvyšovania ich senzorickej atraktivity a nutričnej kvality. Absolventmi 
nadobudnuté vedomostí, zručnosti a schopnosti v  oblasti 
senzorického hodnotenia nealkoholických nápojov umožnia ich 
lepšiu spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti súvisiacej s kvalitou 
nealkoholických nápojov, čím sa uplatnia pri zlepšovaní výsledných 
produktov pri ich spracovaní, pri riešení chýb a závad počas výrobného 
procesu, navrhovaní opatrení na odstránenie nedostatkov výroby, 
ktoré môžu znižovať výslednú kvalitu nealkoholických nápojov.

Kurz: Hodnotenie nápojov
Modul:  Senzorické hodnotenie piva
Rozsah hodín:  10
Odborný garant:  doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
 Fakulta biotechnológie 
 a potravinárstva

Cieľová skupina
Zástupcovia technológie výroby piva a  sladových nápojov, 
zástupcovia nakupovania základných surovín a surogátov na výrobu 
piva, zástupcovia reštauračných a  jedálenských zariadení, ostatní 
záujemcovia (poľnohospodárske školstvo, rekvalifikanti, štátna správa 
a iní).

Profil absolventa
Absolvent modulu ovláda všeobecné základy, metódy a techniky 
senzorického hodnotenia, princípy, metódy a parametre senzorického 
hodnotenia piva, spravovanie surovín pri výrobe piva, výrobu 
piva s  cieľom zvyšovania jeho senzorickej atraktivity a nutričnej 
kvality. Absolventom modulu nadobudnuté vedomostí, zručnosti 
a  schopnosti v oblasti senzorického hodnotenia piva umožnia ich 
lepšiu spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti súvisiacej s kvalitou 
piva, čím sa uplatnia pri zlepšovaní výsledných produktov pri ich 
spracovaní, pri riešení chýb a závad počas výrobného procesu, 
navrhovaní opatrení na odstránenie nedostatkov výroby, ktoré môžu 
znižovať výslednú kvalitu piva.
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Kurz: Hodnotenie nápojov
Modul:  Senzorické hodnotenie vína
Rozsah hodín:  16
Odborný garant:  doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
 Fakulta biotechnológie 
 a potravinárstva

Cieľová skupina
Zástupcovia poľnohospodárskej výroby pre spracovanie hrozna, 
zástupcovia vinárskych a  vinohradníckych spolkov, zástupcovia 
záhradkárskych organizácií, zástupcovia reštauračných a jedálenských 
zariadení, ostatní záujemcovia (poľnohospodárske školstvo, 
rekvalifikanti, štátna správa, konzumenti vína a iní).

Profil absolventa
Absolvent modulu ovláda všeobecné základy, metódy a techniky 
senzorického hodnotenia, princípy, metódy a parametre senzorického 
hodnotenia vína, spracovanie hrozna na výrobu vína (od príjmu 
hrozna až po finálny produkt), hodnotenie kvality vína. Absolventom 
modulu nadobudnuté vedomostí, zručnosti a schopnosti v oblasti 
senzorického hodnotenia vína umožnia ich lepšiu spôsobilosť na 
výkon pracovnej činnosti súvisiacej s kvalitou vína, čím sa uplatnia 
pri zlepšovaní výsledných produktov pri ich spracovaní, pri riešení 
chýb a  závad počas výrobného procesu, navrhovaní opatrení na 
odstránenie nedostatkov výroby, ktoré môžu znižovať výslednú 
kvalitu vína.

Kurz: Kontrola miestnej 
  územnej samosprávy
Modul:  Kontrola miestnej 
  územnej samosprávy
Rozsah hodín:  90
Odborný garant:  doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
 Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti o kontrolnom systéme 
vo verejnej správe a osoby so záujmom vykonávať pozície kontrolórov 
v organizáciách územnej samosprávy.
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Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu pozná metodiku kontrolnej 
činnosti v územnej samospráve, legislatívne rámce kontrolnej 
činnosti a kontrolórsku dokumentáciu. Ovláda vnútorný kontrolný 
systém obce a právne predpisy súvisiace s hospodárením s verejnými 
prostriedkami obce. Dokáže vykonávať kontrolnú činnosť v obci 
a v ňou zriadených a založených subjektoch z pohľadu rozpočtového 
hospodárenia obce a nakladania s jej majetkom.

Kurz: Medzinárodné podnikanie 
  a obchod
Modul:  Medzinárodné podnikanie 
  a obchod
Rozsah hodín:  16
Odborný garant: 
  Fakulta ekonomiky a manažmentu

Cieľová skupina
Osoby zo sféry medzinárodného podnikania, celoživotného 
vzdelávania a medzinárodných organizácií, so záujmom rozšíriť svoje 
vedomosti. Osoby, ktoré majú záujem porozumieť problematike 
spoločenskej zodpovednosti podnikania v súčasnej ére globalizácie. 
Osoby so záujmom o svetovú ekonomiku a jej perspektívy v kontexte 
s vývojom spoločenských procesov.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu pochopí svetový ekonomický 
vývoj a vývoj globálneho obchodu v kontexte lokálneho vývoja vo 
vyspelých i rozvíjajúcich sa trhoch. Je schopný formulovať stratégie 
pôsobenia na rozvíjajúcich sa trhoch v súlade s princípmi udržateľného 
podnikania a rozvoja, vzájomnej výhodnosti a rešpektovania potrieb 
rozvíjajúcich sa miestnych lokalít a trhov. Oboznámi sa s koncepciou 
spoločensky zodpovedného podnikania a pochopí dôvody na jej 
zavádzanie v novom globálnom prostredí. Získa vedomosti o vývoji 
svetovej ekonomiky a jednotlivých regiónov v podmienkach 
globálnej ekonomickej krízy, pochopí príčiny jej vzniku a nadobudne 
hlbší prehľad o postavení EÚ v tomto procese.

Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
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Kurz: Medzinárodné vzťahy 
  a globalizácia
Modul:  Medzinárodné vzťahy 
  a globalizácia
Rozsah hodín:  16
Odborný garant:  PhDr. Anna Mravcová, PhD.
  Fakulta ekonomiky a manažmentu

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať vedomosti v oblasti demografických zmien 
a správania v kontexte hospodárskeho rozvoja vybraných regiónov. 
Osoby so záujmom o problematiku medzinárodných vzťahov 
v  globalizujúcom sa svete. Osoby zaujímajúce sa o ľudské práva 
a  ich význam z pohľadu súčasných výziev globalizujúceho sa sveta. 
Osoby so záujmom získať vedomosti o fenoméne multikulturalizmu 
a potrebe multikultúrnej výchovy v súčasnom svete.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu získa prehľad o problematike 
populačného rastu a hospodárskeho rozvoja, ako aj vedomostí 
o  systéme medzinárodného práva a jeho prameňoch. Pochopí 
základné princípy fungovania medzinárodnej politiky ako aj 
previazanosť politickej, ekonomickej, sociálnej a ďalších sfér 
spoločnosti. Pochopí dôsledky pôsobenia politiky na sociálne 
skupiny, národy, štáty a zoskupenia štátov v globalizovanom svete. 
Získa komplexný pohľad na problematiku multikulturalizmu 
a  multikultúrnej výchovy v kontexte prehlbujúcej sa globalizácie 
a potreby výchovy zodpovedných globálnych občanov.

Kurz: Navrhovanie automatických 
 zavlažovacích systémov
Modul: Hydraulické základy 
 pohybu vody v potrubiach
Rozsah hodín: 10
Odborný garant: prof. Ing. Viliam Bárek, CSc.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva

Cieľová skupina
Projektanti automatických zavlažovacích systémov, krajinní architekti, 
realizátori automatických zavlažovacích systémov, správcovia zelene 
(súkromný a verejný sektor) a pracovníci z oblasti ochrany životného 
prostredia.
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Profil absolventa
Absolvent modulu rozumie hydrológii parkov, záhrad, urbanizovanej 
a športovej plochy. Pozná základné pojmy a zákony hydrodynamiky: 
tlakové straty, prúdenie vody v potrubí a v otvorených korytách, 
dimenzovanie rúrovej siete, tlakové pomery v potrubiach, zdroje vody, 
ich možnosti a výhody. Samostatne dokáže kvantifikovať potreby 
vody pre závlahy, navrhnúť režim riadenia závlahy aj s ohľadom na 
prirodzené zrážky. Rozumie jednotlivým súčastiam automatických 
závlah, prvkom kvapkových závlah a mikrozávlah, pre lokálne 
zavlažovanie špecifických rastlín (kvetináče, žardiniéry, vyvýšené 
záhony, kríky a stromy). Rozumie samovýsuvným rozstrekovačom, 
otočným postrekovačom a vejárovým rozstrekovačom ako aj prvkom 
riadenia závlah (riadiace jednotky, vlhkostné a zrážkové senzory, 
elektroventily s armatúrami) a potrubnému príslušenstvu.

Kurz: Navrhovanie automatických 
 zavlažovacích systémov
Modul: Navrhovanie automatických 
 zavlažovacích systémov
Rozsah hodín: 10
Odborný garant: prof. Ing. Viliam Bárek, CSc.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva

Cieľová skupina
Projektanti automatických zavlažovacích systémov, krajinní architekti, 
realizátori automatických zavlažovacích systémov, správcovia zelene 
(súkromný a verejný sektor) a pracovníci z oblasti ochrany životného 
prostredia.

Profil absolventa
Absolvent modulu rozumie automatickým zavlažovacím systémom, 
kde ako základný parameter slúži poznanie kapacity vodného zdroja 
ako základného kritéria. Rozumie použitiu potrebných závlahových 
detailov aj so špecifikami skladby a zapojenia na základe rozhodnutia 
o zavlažovanej výmere a filozofii vlastného zavlažovania. Rozumie 
priestorovému návrhu umiestnenia jednotlivých prvkov závlahy, ich 
zapojeniu a riadeniu.
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Kurz: Navrhovanie automatických 
 zavlažovacích systémov
Modul: Prvky a skladba automatických 
 zavlažovacích systémov
Rozsah hodín: 10
Odborný garant: prof. Ing. Viliam Bárek, CSc.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva

Cieľová skupina
Projektanti automatických zavlažovacích systémov, krajinní architekti, 
realizátori automatických zavlažovacích systémov, správcovia zelene 
(súkromný a verejný sektor) a pracovníci z oblasti ochrany životného 
prostredia.

Profil absolventa
Absolvent modulu rozumie jednotlivým súčastiam automatických 
závlah, prvkom kvapkových závlah a mikrozávlah, pre lokálne 
zavlažovanie špecifických rastlín (kvetináče, žardiniéry, vyvýšené 
záhony, kríky a stromy). Rozumie samovýsuvným rozstrekovačom, 
otočným postrekovačom a vejárovým rozstrekovačom ako aj prvkom 
riadenia závlah (riadiace jednotky, vlhkostné a zrážkové senzory, 
elektroventily s armatúrami) a potrubnému príslušenstvu.

Kurz: Navrhovanie automatických 
 zavlažovacích systémov
Modul: Realizácia a montáž automatických 
 zavlažovacích systémov
Rozsah hodín: 10
Odborný garant: prof. Ing. Viliam Bárek, CSc.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva

Cieľová skupina
Projektanti automatických zavlažovacích systémov, krajinní architekti, 
realizátori automatických zavlažovacích systémov, správcovia zelene 
(súkromný a verejný sektor) a pracovníci z oblasti ochrany životného 
prostredia.

Profil absolventa
Absolvent modulu rozumie technike a technológii montáže 
jednotlivých prvkov závlahy vrátane prípravy stavby, vytýčenia 
a  výkopových prác. Rozumie technickým obmedzeniam sieťových 
a dopravných prvkov pri výstavbe, elektrickej inštalácii prvkov 
automatiky riadenia, pripojenia systému k zdroju vody a manažovaniu 
filtračných zariadení.
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Kurz: Ošetrovanie ošípaných
Modul:  Ošetrovanie ošípaných 
Rozsah hodín:  16 
Odborný garant:  prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
 Fakulta agrobiológie 
 a potravinových zdrojov

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti 
ošetrovania ošípaných v súlade s nariadením vlády SR č. 735/2002 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení 
neskorších predpisov.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu je schopný v plnom rozsahu 
zabezpečovať chov, odchov a výkrm ošípaných všetkých kategórií 
v zmysle platnej legislatívy týkajúcej sa chovu hospodárskych zvierat.

Kurz: Podpora rozvoja vidieka
Modul:  Ako plánovať rozvoj obce
Rozsah hodín:  12
Odborný garant:  doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
 Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Osoby so záujmom o problematiku strategického plánovania na úrovni 
obcí, starostovia a poslanci obecných zastupiteľstiev, zamestnanci 
obecných a mestských úradov, osoby pôsobiace v občianskych 
združeniach, konzultačných, poradenských a rozvojových agentúrach.

Profil absolventa
Absolvent modulu získa vedomosti v oblasti strategického plánovania 
na lokálnej úrovni, dokáže sa orientovať v platnej legislatíve, strategicky 
plánovať ďalší rozvoj obce a vyhodnotiť úspešnosť strategického 
plánu.
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Kurz: Podpora rozvoja vidieka
Modul:  Komunitné plánovanie
Rozsah hodín:  20
Odborný garant:  Ing. Marcela Chreneková, PhD.
 Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Osoby so záujmom o problematiku komunitného plánovania, miestni 
a regionálni rozvojoví aktéri pôsobiaci vo verejnom, súkromnom 
a neziskovom sektore.

Profil absolventa
Absolvent modulu získa vedomosti z oblasti komunitného 
plánovania, pozná princípy komunitného plánovania, získa zručnosti 
facilitácie a dokáže získané vedomosti a zručnosti využiť pri príprave, 
monitorovaní a hodnotení komunitného plánu.

Kurz: Podpora rozvoja vidieka
Modul:  Manažment územného rozvoja
Rozsah hodín:  32
Odborný garant:  Ing. Martin Mariš, PhD.
 Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Osoby so záujmom pracovať v oblasti manažmentu územného 
rozvoja, ktoré pôsobia vo verejnom, súkromnom a neziskovom 
sektore, starostovia a poslanci obecných zastupiteľstiev, zamestnanci 
obecných a mestských úradov, osoby pôsobiace v občianskych 
združeniach, konzultačných, poradenských a rozvojových agentúrach.

Profil absolventa
Absolvent modulu získa vedomosti v oblasti realizácie postupov, 
procedúr a prístupov k územnému plánovaniu a tvorby krajiny, dokáže 
sa cieľavedome podieľať na príprave a realizácii sprístupňovania 
nových stavebných a investičných fondov v rámci územia, dokáže 
vyhodnocovať ekonomickú a investičnú rentabilitu rozvojových 
projektov v rámci územia obce.
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Kurz: Podpora rozvoja vidieka
Modul:  Predaj z dvora
Rozsah hodín:  10
Odborný garant:  doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
 Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Osoby so záujmom o problematiku predaja z dvora, fyzické osoby 
– podnikatelia i nepodnikatelia, samostatne hospodáriaci roľníci, 
právnické osoby, zástupcovia verejného a neziskového sektora.

Profil absolventa
Absolvent modulu získa vedomosti o systéme predaja z dvora. 
Dokáže sa orientovať v platnej legislatíve upravujúcej problematiku 
predaja z dvora, v existujúcich podporných nástrojoch a možnostiach 
realizácie predaja z dvora v praxi.

Kurz: Podpora rozvoja vidieka
Modul:  Sociálny rozvoj vidieka
Rozsah hodín:  20
Odborný garant:  Ing. Marcela Chreneková, PhD.
 Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Osoby so záujmom o problematiku rozvoja vidieka s dôrazom 
na  sociálny rozvoj, miestni a regionálni rozvojoví aktéri pôsobiaci 
vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore.

Profil absolventa
Absolvent modulu získa vedomosti z oblasti sociálnej politiky 
a  jej nástrojov, strategického plánovania rozvoja na lokálnej úrovni, 
vie identifikovať sociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja 
a  dokáže tieto vedomosti využiť v sociálno-ekonomickom rozvoji 
vidieka.
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Kurz: Regionálny rozvoj a marketing
Modul:  Regionálny rozvoj a marketing
Rozsah hodín:  12
Odborný garant:  Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
  Fakulta ekonomiky a manažmentu

Cieľová skupina
Osoby so záujmom o problematiku územných samospráv, ich 
postavenie a financovanie v podmienkach trhovej ekonomiky 
a o  problém verejnej zodpovednosti volených predstaviteľov za 
výkon ich kompetencií. Osoby so záujmom o problematiku kvality 
produktov v kontexte s budovaním a upevňovaním úspešnej značky 
regiónu. Osoby so záujmom o udržateľný marketing a spotrebu 
v  dnešnej globalizovanej spotrebe a so záujmom o spravodlivý 
obchod a vplyv nadnárodných korporácií z pohľadu súčasných výziev 
sveta.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu získa reálnu predstavu o systéme 
financovania lokálnych samospráv, potenciálnych zdrojoch a ich 
použití v záujme plnenia kompetencií a o moderných metódach 
rozpočtovania a hospodárenia s majetkom regionálnych a lokálnych 
samospráv. Oboznámi sa so značkou ako nástrojom propagácie, 
symbolom regionálnej príslušnosti a garantom kvality. Pochopí proces 
tvorby značky kvality a jej zavádzanie v praxi. Získa základný prehľad 
z oblasti marketingu, regionálneho marketingu a marketingovej 
komunikácie ako aj základný prehľad o problematike udržateľného 
marketingu v súčasnosti. Nadobudne vedomosti o fungovaní 
koncepcie fair trade a o produktoch vyrábaných pod touto značkou.

Kurz: Riadenie strategického 
  rozvoja vidieka 
  s využitím metódy Leader
Modul:  Riadenie strategického 
  rozvoja vidieka 
  s využitím metódy Leader
Rozsah hodín:  204
Odborný garant:  doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
 Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Osoby pracujúce v organizáciách pôsobiacich v oblasti prípravy, 
riadenia a implementácie politiky rozvoja vidieka.
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Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu ovláda a vie v praxi použiť 
vedomosti a praktické skúsenosti nadobudnuté štúdiom v procese 
strategického riadenia rozvoja vidieka s využitím prístupu Leader. 
Absolvent má vedomosti o Európskej únii a aplikácii jej politík 
územného rozvoja, o strategickom plánovaní rozvoja územia 
a každodennej činnosti neziskových organizácií.

Kurz: Senzorické hodnotenie 
  kvality surovín a potravín
Modul:  Senzorické hodnotenie 
  kvality surovín a potravín
Rozsah hodín:  15
Odborný garant:  doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
  Fakulta biotechnológie 
  a potravinárstva

Cieľová skupina
Vzdelávací program je určený pre zástupcov poľnohospodárskych 
a potravinárskych subjektov a obchodných organizácií, zástupcov 
prvovýroby a spracovateľských organizácií, technológov, zástupcov 
reštauračných a jedálenských zariadení, ostatných záujemcov 
(poľnohospodárske školstvo, rekvalifikanti, štátna správa a iní).

Profil absolventa
Absolvovaním špecializovaného kurzu nadobudnú účastníci rozšírené 
poznatky a zručnosti z oblasti technologickej, nutričnej, hygienickej 
a  organoleptickej kvality surovín a potravín, princípov, techník, 
metód a parametrov senzorického hodnotenia kvality, vplyvu 
hlavných obsahových zložiek, bioaktívnych látok a technologických 
zásahov na kvalitu potravín. Absolventmi nadobudnuté vedomosti, 
zručnosti a schopnosti v oblasti senzorického hodnotenia kvality 
surovín a potravín umožnia ich lepšiu spôsobilosť na výkon pracovnej 
činnosti súvisiacej s kvalitou potravín.
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Kurz: Sladovníctvo a pivovarníctvo
Modul:  Sladovníctvo a pivovarníctvo
Rozsah hodín:  30
Odborný garant:  doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.
 Fakulta biotechnológie 
 a potravinárstva

Cieľová skupina
Pracovníci sladovní a pivovarov na rôznych výrobných postoch,   
živnostníci podnikajúci v oblasti sladovníctva a pivovarníctva,  
záujemci o podnikanie v oblasti sladovníctva a pivovarníctva.

Profil absolventa
Absolventi špecializovaného kurzu ovládajú teoreticky aj prakticky 
ukazovatele technologickej kvality surovín využívaných v sladovnícko-
pivovarníckom odvetví v zmysle platných noriem. Oboznámia sa 
s modernými technológiami výroby sladu a piva. Získajú vedomosti 
z oblasti uplatňovania sýtemu HACCP v sladovníctve a pivovarníctve. 
Absolventi budú ovládať podmienky obchodovania so sladom 
a  pivom na domácom i zahraničnom trhu. Absolventi získajú 
praktické skúsenosti z hodnotenia objektívnych i subjektívnych 
parametrov kvality sladu a piva.

Kurz: Syrárstvo
Modul:  Syrárstvo
Rozsah hodín:  40
Odborný garant:   doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
 Fakulta biotechnológie 
 a potravinárstva

Cieľová skupina
Osoby so záujmom o spracovania mlieka na syry, osoby so záujmom 
o podnikanie v oblasti výroby a spracovania mlieka.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu ovláda teoreticky aj prakticky 
ukazovatele technologickej kvality mlieka a ostatných materiálov 
potrebných k výrobe syrov. Oboznámi sa a získa praktické poznatky 
zo základov výroby syrov, praktické skúsenosti z posúdenia chýb 
syrov a vie predchádzať ich vzniku. Získa vedomosti z oblasti správnej 
výrobnej praxe a uplatňovania systému HACCP pri spracovaní 
mlieka. Má znalosti o podmienkach certifikácie mliečnych výrobkov. 
Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti umožnia lepšiu 
spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti súvisiacej s výrobou syrov.
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Kurz: Tribotechnik
Modul:  Tribotechnik
Rozsah hodín:  18
Odborný garant:  prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Fakulta:  Technická fakulta

Cieľová skupina
Cieľovými skupinami sú osoby so záujmom získať odborné vedomosti 
a zručnosti v oblasti starostlivosti o mazacie systémy stacionárnych 
a mobilných strojov.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti a praktické 
znalosti, ktoré mu umožňujú samostatne riadiť a realizovať činnosti 
spojené so starostlivosťou o mazacie systémy stacionárnych 
a  mobilných strojov. Získané poznatky vytvárajú predpoklady 
pre kvalifikovaný prístup absolventa k eliminácii opotrebenia 
mazaných prvkov strojov a ich olejových náplní. Osvojí si najnovšie 
metódy a postupy v oblasti tribotechnickej diagnostiky a metodiku 
vyhodnocovania parametrov charakterizujúcich technický 
stav mazacích náplní strojov. Nadobudnuté poznatky uplatní 
v  starostlivosti o stroje a výrobné zariadenia prakticky v každom 
výrobnom podniku v rámci hlavnej alebo vedľajšej pracovnej náplne.

Kurz: Udržateľné poľnohospodárstvo 
  v rozvoji vidieka
Modul:  Udržateľné poľnohospodárstvo 
  v rozvoji vidieka
Rozsah hodín:  16
Odborný garant: 
 Fakulta ekonomiky a manažmentu

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať vedomosti v oblasti udržateľného 
poľnohospodárstva a transformácie poľnohospodárstva v kontexte 
udržateľného rozvoja ako aj integrácie environmentálnych 
záujmov do poľnohospodárskej politiky. Osoby so záujmom 
o problematiku bezpečnosti potravín. Osoby zaujímajúce sa o drobné 
poľnohospodárstvo a farmárčenie a o aktuálne koncepty a prístupy 
ku chápaniu poľnohospodárstva a farmárčenia v udržateľnom rozvoji 
vidieka v rozvinutých i rozvojových krajinách. Osoby so záujmom 
o problematiku poslania a postavenia žien a mužov v rozvoji vidieka 
a poľnohospodárstva v súčasnej etape vývoja globálnej ekonomiky.

doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.
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Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu pochopí význam globálnych 
zmien a ich dopad na udržateľnú produkciu potravinových zdrojov, 
ako aj význam a princípy implementácie environmentálnych záujmov 
do poľnohospodárskej politiky z pohľadu udržateľného využívania 
prírodných zdrojov. Je schopný analyzovať aspekty udržateľnosti 
a miesto poľnohospodárstva v rozvoji vidieckeho priestoru. Získa 
komplexný pohľad na problematiku bezpečnosti potravín a prehľad 
o rôznych faktoroch a vplyvoch súvisiacich so vznikom vážnych 
ochorení súčasného sveta. Získa vedomosti o existujúcich modeloch 
lokálnych ekonomických štruktúr, drobného poľnohospodárstva 
a farmárčenia a je schopný posúdiť ich vhodnosť pre rôzne prostredie. 
Získa prehľad o problematike rodových tém a postavení žien 
vo vidieckom a poľnohospodárskom prostredí vo svete.

Kurz: Vodné hospodárstvo
Modul: Vodné hospodárstvo
Rozsah hodín: 140
Odborný garant: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva

Cieľová skupina
Odborní pracovníci, ktorí prioritne pôsobia v oblasti vodného 
hospodárstva.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti 
v oblasti hydromechaniky, hydrológie, klimatológie a biometeorológie, 
je schopný používať, spracovávať a interpretovať údaje nutné 
pre vodohospodársku prax. Získa zručnosti v oblasti návrhu, 
správy, údržby organizácie stavebnej činnosti a rozpočtovania 
vodohospodárskych stavieb a revitalizácií vodných tokov. Získa 
rozhľad a orientuje sa v oblasti legislatívy SR a EÚ, ktorá je viazaná 
na vodohospodársku činnosť. Má zručnosti v oblasti merania kvality 
a kvantity vôd a odberu vzoriek pre analýzy. Je schopný identifikovať, 
popísať a riadiť procesy pohybu vody v krajine, ako aj negatívne 
a pozitívne efekty vody na krajinu.
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Kurz: Základy agropodnikania 
  v špecializovanej rastlinnej 
  a živočíšnej výrobe
Modul:  Ekonomika, manažment 
  a marketing poľnohospodárskeho 
  podniku
Rozsah hodín:  24
Odborný garant:  Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
  Fakulta ekonomiky a manažmentu

Cieľová skupina
Začínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, osoby so 
záujmom o podnikanie v agrosektore, mladí farmári, samostatne 
hospodáriaci roľníci, zamestnanci mikro-, malých a stredných 
poľnohospodárskych podnikov, rodinní farmári.

Profil absolventa
Absolvent modulu si osvojí základné poznatky z oblasti ekonomiky 
poľnohospodárstva a porozumie ekonomickému posudzovaniu 
rastlinnej a živočíšnej výroby. Orientuje sa v daňovom a odvodovom 
systéme a v systéme dôchodkového poistenia. Ovláda finančnú 
analýzu podniku a získa poznatky o výrobnej štruktúre farmy 
a  výrobných procesoch v poľnohospodárskom podniku. Pozná 
organizačné zdroje podniku, základné princípy riadenia fariem 
a manažment ľudských zdrojov v malých podnikoch. Osvojí 
si poznatky o podstate marketingového prístupu, ovláda strategický 
marketing, marketingovú analýzu a pozná nové trendy v marketingu. 
Získa znalosti o priamom predaji poľnohospodárskych produktov 
a najnovších trendoch v oblasti odbytu vlastných produktov.
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Kurz: Základy agropodnikania 
  v špecializovanej rastlinnej 
  a živočíšnej výrobe
Modul:  Poľnohospodárska a výrobná 
  technika pre prvovýrobu 
  a spracovanie 
  poľnohospodárskych produktov
Rozsah hodín:  24
Odborný garant:  prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
  Technická fakulta

Cieľová skupina
Začínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, osoby 
so záujmom o podnikanie v agrosektore, mladí farmári, samostatne 
hospodáriaci roľníci, zamestnanci mikro-, malých a stredných 
poľnohospodárskych podnikov, rodinní farmári.

Profil absolventa
Absolvent modulu získa poznatky o konštrukcii a riadení 
poľnohospodárskej techniky, porozumie novým trendom 
v konštrukcii techniky pre chov zvierat. Ovláda postupy spracovania 
produktov pre bioenergetiku a osvojí si poznatky o nových trendoch 
vo výrobnej technike pre spracovanie poľnohospodárskych 
produktov a pre spracovanie živočíšnych produktov. Porozumie 
princípom a postupom presného poľnohospodárstva.

Kurz: Základy agropodnikania 
 v špecializovanej rastlinnej 
 a živočíšnej výrobe
Modul: Pozemkové úpravy
Rozsah hodín: 16
Odborný garant: prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva

Cieľová skupina
Začínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, osoby so 
záujmom o podnikanie v agrosektore, mladí farmári, samostatne 
hospodáriaci roľníci, zamestnanci mikro-, malých a stredných 
poľnohospodárskych podnikov, rodinní farmári
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Profil absolventa
Absolvent modulu získa poznatky o problematike rozdrobenosti 
pozemkového vlastníctva, vývoji a súčasnom stave pozemkových 
úprav na Slovensku. Porozumie procesu pozemkových úprav 
a  ovláda jednoduché pozemkové úpravy. Osvojí si všeobecné 
zásady funkčného usporiadania územia a pozná krajinárske aspekty 
projektovania pozemkových úprav. Ovláda postupy realizácie 
pozemkových úprav.

Kurz: Základy agropodnikania 
  v špecializovanej rastlinnej 
  a živočíšnej výrobe
Modul:  Právne a sociálno-etické 
  aspekty agropodnikania
Rozsah hodín:  32
Odborný garant:  doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
 Fakulta európskych 
 štúdií a regionálneho rozvoja

Cieľová skupina
Začínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, osoby so 
záujmom o podnikanie v agrosektore, mladí farmári, samostatne 
hospodáriaci roľníci, zamestnanci mikro-, malých a stredných 
poľnohospodárskych podnikov, rodinní farmári.

Profil absolventa
Absolvent modulu pozná právny systém SR a vzťah vnútroštátnej 
úpravy  k právu EÚ. Orientuje sa v princípoch spoločnej 
poľnohospodárskej politiky s dôrazom na možnosti získania dotácií 
a podpory. Osvojí si poznatky o podporných mechanizmoch 
v poľnohospodárstve, právnych formách podnikania na pôde a má 
znalosti o vlastníckom práve a nájomných vzťahoch k pozemkom. 
Ovláda postupy katastrálneho konania a ďalších správnych konaní. 
Získa poznatky o trhu s poľnohospodárskou pôdou, obchodných 
záväzkových vzťahoch, právnej úprave v oblasti výroby, spracovania 
a predaja produktov a ochrane spotrebiteľa. Ovláda základné 
organizačno-právne aspekty malého a stredného podnikania 
a  základné princípy a koncepty spoločensky zodpovedného 
podnikania. Pozná modely a princípy sociálneho poľnohospodárstvo 
a prvky etického kódexu v  podmienkach podnikania 
v poľnohospodárstve.
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Kurz: Základy agropodnikania 
  v špecializovanej 
  rastlinnej a živočíšnej výrobe
Modul:  Základy spracovania a výroby 
  produktov z obilnín, 
  mäsa, mlieka, zeleniny a ovocia
Rozsah hodín:  40
Odborný garant:  prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
 Fakulta biotechnológie 
 a potravinárstva

Cieľová skupina
Začínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, osoby so 
záujmom o podnikanie v agrosektore, mladí farmári, samostatne 
hospodáriaci roľníci, zamestnanci mikro-, malých a stredných 
poľnohospodárskych podnikov, rodinní farmári.

Profil absolventa
Absolvent modulu pozná základy a zásady spracovania a výroby 
produktov z obilnín, získa teoretické vedomosti a praktické 
skúsenosti z problematiky hodnotenia a spracovania obilnín. Osvojí 
si základy spracovania a technologické postupy výroby produktov 
z ovocia a  zeleniny. Ovláda postup výroby ovocných, zeleninových, 
hroznových štiav a ich kombinácií, osvojí si poznatky o využití 
a  spracovaní aromatických bylín za účelom fortifikácie štiav, pozná 
základné charakteristiky a využitie štiav a nápojov. Získa poznatky 
o spracovaní a výrobe produktov z mäsa a mlieka, ovláda základy 
technológie výroby rôznych typov mliečnych výrobkov. Porozumie 
problematike potravinovej bezpečnosti a kvality potravín.

Kurz: Základy agropodnikania 
  v špecializovanej rastlinnej 
  a živočíšnej výrobe
Modul:  Základy špecializovanej živočíšnej 
  a rastlinnej výroby
Rozsah hodín:  32
Odborný garant:  prof. Ing. Milan Šimko, PhD. 
  Fakulta agrobiológie 
  a potravinových zdrojov

Cieľová skupina
Začínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, osoby 
so záujmom o podnikanie v agrosektore, mladí farmári, samostatne 
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hospodáriaci roľníci, zamestnanci mikro-, malých a stredných 
poľnohospodárskych podnikov, rodinní farmári.

Profil absolventa
Absolvent modulu pozná štruktúru živočíšnej a rastlinnej výroby, 
osobitosti systémov pestovania plodín a chovu hospodárskych zvierat. 
Ovláda technológie chovu a kŕmenia, technológie pestovania obilnín, 
okopanín, strukovín a olejnín, špeciálnych plodín a rastlín, zeleniny 
a húb. Získa poznatky o súčasnom stave a trendoch a inovatívnych 
možnostiach využitia produktov prvovýroby v  spracovateľskom 
priemysle. Osvojí si najnovšie zásady chovateľských a pestovateľských 
technológií. Získa poznatky o zakladaní sadov a vinohradov 
a o  základných technológiách produkcie ovocia. Porozumie 
možnostiam aplikácie získaných poznatkov v agroturizme.

Kurz: Základy Open-Source GIS
Modul: Základy Open-Source GIS
Rozsah hodín: 16
Odborný garant: Ing. Jakub Fuska, PhD.
 Fakulta záhradníctva 
 a krajinného inžinierstva

Cieľová skupina
Pracovníci komerčných podnikov alebo neziskových organizácií, 
pracovníci vo verejnej alebo štátnej správe, študenti, pracovníci 
v armádnom sektore, polície a v záchranných zboroch.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu má prehľad o využívaní 
open-source nástrojov pre tvorbu, zobrazenie, editáciu, analýzu 
a  publikovanie priestorových údajov. Ovláda základné typy údajov, 
s ktorými sa môže stretnúť pri práci s priestorovými údajmi, ako sú 
vektorové údaje (bod, línia, polygón), rastrové údaje a tabuľkové údaje. 
Je schopný pracovať s projektom v prostredí open-source programu 
QGIS, kde vie pridávať a používať, resp. spracovávať priestorové 
údaje vo všeobecnosti, ako aj na konkrétnych modelových úlohách 
a prípadových štúdiách.
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