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Číslo: 57/2016-sekr.rekt.  
V Nitre dňa 2.2.2016 

 
 

Vážený pán 
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
generálny riaditeľ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky 
Stromová 1 
813 30 Bratislava 

 
 
 
Vec 
Návrhu na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky – zmena opisov študijných 
odborov poľnohospodárska a lesnícka technika a dopravné stroje a zariadenia 
 
V zmysle § 50 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov podávame pripomienky k predmetnému návrhu. Jedná sa 
o študijné odbory, spadajúce, v zmysle Sústavy študijných odborov Slovenskej republiky vydanej 
rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 v znení neskorších rozhodnutí  do 
skupiny študijných odborov: 
 
č. 5: konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 

 podskupina číslo ŠO názov študijného odboru 

5.2 
Konštrukčné inžinierstvo, 
technológie, výroba a 
komunikácie 

5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia 

5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika 

 
Pripomienky podávame z dôvodu, že v súvislosti s ukončenou komplexnou akreditáciou Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len „SPU“) garanti jednotlivých študijných programov 
preskúmali opisy predmetných študijných odborov v ktorých má SPU akreditované študijné 
programy, z čoho vyplynula potreba zmien v sústave študijných odborov. Táto zmena sa týka 
rozšírenia príbuzných študijných odborov v opise predmetných študijných odborov.  
 
 
 
 

   Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., v.r. 
                          rektor 

 
 

Príloha: Pripomienky k Návrhu na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky 

 

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  
Rektor  
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SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE 

 

Pripomienky k Návrhu na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky – 

zmena opisov študijných odborov poľnohospodárska a lesnícka technika a dopravné 

stroje a zariadenia 

 

Návrh na inú zmenu Študijných odborov v zmysle § 50 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

1. Študijný odbor 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia  

Návrh: 

Pridať do opisu študijného odboru 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia ako príbuzný študijný 

odbor 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika. 

Zdôvodnenie 

V opise ŠO 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika je ako príbuzný ŠO 5.2.3 Dopravné 

stroje a zariadenia. Neplatí to naopak, ide o jednosmernú príbuznosť. Z opisov týchto ŠO 

vyplýva obojsmerná príbuznosť. 

Návrh podáva: 

prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - garant študijných programov v ŠO 5.2.3 Dopravné stroje  

a zariadenia 

 

 prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. v. r.                           prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. v. r.                

garant študijných programov v ŠO                             garant študijného programu v ŠO                         

5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia                    5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika 

                                                       

                                                           

 
 


