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Abstrakt 
 Odborné vysoké školstvo bolo na Slovensku zriadené februára 1993 formou Fakúlt 
odborných štúdií, ktoré po ustanovení legislatívy prejdú do typu neuniverzitných „odborných" 
vysokých škôl s výkonovým zameraním na priamu pomoc praxi. 
 
Abstract 
 Vocational tertiary education was instituted in Slovakia in February 1993 in the form 
of Faculties of Vocational Studies. The Faculties will be incorporated into non-universitarian 
campuses providing assistance for practice orientated output. 
 
 
Úvod 
 Dňa 16. februára 1993 sa na Fakulte odborných štúdií (v skratke FOŠ) Slovenskej 
technickej univerzity (STU) konal seminár o alternatívnych formách vzdelávania, ktorý mal za 
cieľ zhrnúť skúsenosti z prvého semestra výučby na FOŠ, spresniť učebné plány pre ďalšie 
semestre a určiť smery rozvoja fakulty i perspektívy tohto druhu vzdelávania na odborných 
vysokých školách (OVŠ). 
 Na úvod pripomenul rektor STU prof. Ing. Vojtech Molnar, DrSc, že fakulta 
odborných štúdií (v skratke FOŠ) je najmladšou fakultou Slovenskej technickej univerzity, 
ktorej poslaním je zabezpečovať altematívne formy vzdelávania inžinierov. Potrebu výchovy 
vysoko kvalifikovaných výkonových odborníkov zameraných pre potreby praxe, ktorí po 
skončení štúdia sú schopní zaujať svoje postavenie vo výrobnej praxi bez dlhej adaptácie. V 
priemyselne vyspelých krajinách majú školy tohto typu dlhoročnú tradíciu. Naša Slovenska 
technická univerzita nadviazala kontakty s viacerými školami tohto typu, najmä s nemeckými 
odbornými vysokými školami, z ktorých zvlášť intenzívne sú kontakty s Fachhochschule 
Landshut a Fachhochschule Braunschweig / Wolfenbuttel. 
 Predsedníčka Akademického senátu STU doc. RNDr. Jana Galanova, CSc. odovzdala 
štatutárnemu zástupcovi Fakulty odborných štúdií prof. Ing. Karolovi Polakovi, DrSc. et Dr. h.c.  
 

zriaďovaciu listinu 
Fakulty odborných štúdií STU 

ktorou sa s účinnosťou od. 1. januára 1993 zriaďuje tato so sídlom v Trnave a zaželala v jej 
činnosti veľa úspechov. 
 Výučba na FOŠ začala v septembri 1992 pre 200 študentov. V nasledujúcom 
školskom roku sa rátalo s prijatím už 500 študentov na existujúce dva študijné odbory: 
Všeobecné strojárstvo a Podnikové hospodárstvo sa rozšírila o tretí odbor Sociálnej starostlivosti 
a bezpecnosť pri práci. 



Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 2  (111 - 118)                                                                                                        112 

 

 Nutnosť' spolupráce s priemyselnými podnikmi zdôraznil vo svojom vystúpení aj 
zástupca Volkswagenu Bratislava, spol. sr. o. pan Dieter Wilsdorf. Spoločnosť, ktorú zastupuje 
očakáva od Fakulty odborných štúdií širokú spoluprácu pri výchove odborníkov pre ich podnik a 
Volkswagen je pripravený všestranne pomáhať pri zabezpečovaní praktickej výučby počas 
dvoch semestrov praxe, ako aj prijať viacero absolventov FOŠ na výukovú prax. 
 

AKADEMICKÝ  SENAT 
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ   UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 
 

ZRIAĎOVACIA   LISTINA 
 Akademicky senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na návrh Vedeckej 
rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave predložený rektorom prof. Ing. Vojtechom 
Molnarom, DrSc, v sulade s úst. | 4 ods.2 Zákona 6.172/1990 Zb. o vysokých školách a CI. 11 
ods. (2) plsm. a) Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s učinnosťou od 1.1.1993  
 
 

Zriaďuje 
 

FAKULTU ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. 

 
 
 

doc. RNDr. Jana Galanová, CSc.  
      predsedníčka AS STU 

 
 
V Bratislave 8. 12. 1992  
Príloha: 1 
 
 
1. Z histórie FOŠ 
 Slovenska technická univerzita v spolupráci s MŠaV, výrobnou praxou a v súlade s 
koncepciou rozvoja vysokého školstva v regióne zapadne Slovensko a s novou koncepciou STU 
zriadila k 1.1.1993 Fakultu odborných Štúdií (FOŠ) ako prechodne východisko súčasnej 
legislatívy. Očakávali sme, že nová legislatíva umožní prechod FOŠ na Odbornú vysokú školu. 
 Koncepcia STU mala dve tendencie: kvalitu a zvysenie prístupu ku vzdelaniu. 
Problém kvality je dlhodobý. Problém prístupu k vzdelaniu treba riesiť urýchlené. Je známe, že z 
danej populácie sa nedostane na VŠ 50% záujemcov. Z prijatých študentov už v prvých 
ročníkoch vypadne približne 40 až 60%. Je to stav nedobrý, treba ho riešiť diverzifikovane 
alternatívnosťou, rozčlenením v regiónoch stupňovitosťou, prestupnosťou a optimalizáciou 
(pozri obr. 1). 
 Prax ukázala, že súčasné triedenie odborníkov sa javí ako úzky experiment. Preto sa 
pripravuje novy typ VŠ, ktorý sa NSR nazýva Fachhochschule (FH) - Odborná vysoká škola 
(OVŠ). 
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VŠS - vyšš. str. škola, OVŠ - odb. vysoká škola, ŠVŠ - špeciálna VŠ, VŠ 
TU - tech. univerzita, Kurz O - odborný, P - prírodovedný 
Stupne:  1. stupeň - bakalársky (1 ŠS) - org. cez ústavy - OVŠ (nová prax) 

2. stupeň - akademicky (2 ŠS ) - org. cez fakulty VŠ (apl. veda) 
3. stupeň - doktorandsky (3 ŠS) - org. cez školy - UNI (veda) 

Fig.1 
 

 
 Nove Vysoké odborne školy, tak ako sú známe nielen v západných krajinách, ale aj v 
Maďarsku a Poľsku, zvýšia prístupnosť mládeže na VŠ a znížia tlak na vedecky zameran6 
univerzity. 
 Systém základná škola - stredná škola - vyššia technická škola - technicky inštitút (TI) 
- (odborná) vysoká škola - univerzita, nie je u nás dobudovaný. Chýbajú 2-ročné TI a 4-ročné 
OVŠ s úzkou väzbou na prax a satelitnou garanciou kvality všetko smerom k vyššiemu 
vzdelávaniu a výchove (pozri obr. 2) 

 
Fig. 2 
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2. Charakteristika a dočasné poslanie FOŠ 
 FOŠ ev. OVŠ učí v úzkom kontakte s praxou a univerzity vzdelávajú v úzkom 
kontakte s vedou. Prax pre odborne prakticky orientovanú profesnú výkonovú výchovu je pre 
OVŠ rovnako dôležitá ako veda pre vedecky orientovane tvorivé poznávacie vzdelávanie. Už 
vieme, najmä zo zahraničných skúsenosti, že odborné inžinierstvo nemôže byť bez praxe a 
vedecké inžinierstvo nemôže byť bez vedy. Nová legislatíva, už povýšila FOŠ na OVŠ. 
 OVŠ je Statná škola. V zahraničí sú OVŠ financované zo statného rozpočtu a 
významnou mierou príspevkami praxe a regiónu. Ich postavenie je v regióne autonómne a 
samosprávne a regiónu prinášajú kultúrny a hospodársky efekt. 
 Univerzita zabezpečuje transfer vedeckých a technických poznatkov na vysokých 
školách. VŠ zabezpečuje transfer aplikácii odborných a technologických vedomosti pre 
požiadavky praxe, t. j. malých, stredných a veľkých podnikateľov, štátneho a súkromného 
sektora. 
 FOŠ v Trnave bola postupne budovaná ako trojústavová: 

1. Podnikové hospodárstvo 
2. Všeobecné strojárstvo 
3. Sociálne vedy a bezpečnosť pri práci 

 
 
3. Začlenenie FOŠ na  úrovni fakulty do štruktúry STU (Zjednotená Univerzita) 
 Odborne vysoké školy sa budujú ako samostatne vysoké školy (Európa) alebo ako 
satelitne pri univerzitách (USA). Pre SR sme rozpracovali zosieťovaný univerzitou riadený 
systém: Univerzita - Odborná vysoká škola - Technicky inštitút - sú šancou pre svoje podnikové 
pre a do vzdelávanie. (obr. 3) 
 

 
Fig.3 

 
 
 Právomoc zriadiť univerzitu patri NR SR, regionálnu OVŠ zriaďuje vláda SR 
(Fakultu odborných štúdií na úrovni fakulty t. i. zriadil AS univerzity) a Technické inštitúty 
zriadil MŠaV SR - obr. 4 (perspektíva v roku 1993). 
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SCHVAĽUJE, 
ZRIAĎUJE, 

RUŠI
NÁZOV ŠKOLY TITULY 

Slovenská 
národná 

rada 
Univerzita VŠ 

BSc. 
Ing.(TU) 

Dr. 

Akademicky 
Senát 

univerzity 

Fakulta 
Odborných Štúdií 

(FOŠ) 
(OVŠ) 

Btech. Ing. (FOŠ) 

Akademicky senát Fakulty 
odborných štúdií Technicky inštitút Btech. 

 
 
 Tato koncepcia bola predmetom nového návrhu zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých 
školách. 
 Začlenením OVŠ t. č. FOŠ na úrovni fakulty do Štruktúry STU je na obr. 5. 
 

 
Fig.5 

 
 
 Základný princíp OVŠ tvorí jednota odborného vzdelávanie pre výkon povolania z 
praxe. Osemsemestralne štúdium sa delí na 4 časti: 

1. Základne Štúdium    - 1. a 2. semester 
2. Hlavné štúdium     - 4., 5. a 7. semester 
3. Prax v závodoch    - 3. a 6. semester (praxové semestre) 
4. Záverečná práca na zameraní  - 7. a 8. semester. 

 Štúdium končí obhajobou zaverečnej prace a štátnymi skúškami pred komisiou so 
získaním titulu Ing. (FOŠ) alebo Ing. (P), alebo Bc. tech. 
 
 
4. Organizačná štruktúra OVŠ STU 
 Organizačnú štruktúru OVŠ riešila FOŠ STU z informácií, ktoré sme získali na 
Fachhochschule v SRN, Polytechnikách v Anglicku a na Inštitútoch vo Francúzsku je prehľadné 
znázornená na obr. 6. 
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5. Študijné oblasti a profil absolventa 
 K základným Študijným oblastiam patri všeobecne odborné inžinierstvo, ako 
všeobecne lekárstvo. V zásade sa štúdium delí na: 

I.  základné:      matematika, fyzika, mechanika, informatika, jazyky a telesná kultúra 
II.  hlavne:        všeobecné strojárstvo, všeobecná elektronika, všeobecné podnikové 

hospodárstvo, všeobecné sociálne vedy a bezpečnosť pri práci 
III. zamerania: kovovýroba a plastovýroba, automatizácia a informatika, management, 

marketing, obchod, podnikanie, personalistika, sociálna starostlivosť, spoľahlivosť a 
bezpečnosť pri práci 

 
Fig.6 

 
 

Profil absolventa 
 Pozostáva zo všeobecného odborného výkonového inžinierstva so schopnosťou 
samostatne využívať odborné poznatky amet6dy pre prax. So zreteľom na rozmanitosť regiónov 
to bude adaptabilný odborník - praktik so znalosťou managementu v materiáloch, technológiách, 
dizajne, obchode a zakladaní malých a stredných podnikov. 
 
 

6. Učebne plány a osnovy predmetov 
 Boli pripravene učebné plány a osnovy predmetov. Uvedené materiály sa spracovali s 
využitím skúsenosti pracovníkov VŠ SR využitím informácií a podkladov zo zahraničných 
Odborných vysokých škô1 s prihliadnutím na požiadavky regiónov Trnavskej tabule Považia, 
Pohronia, Podunajska (malo iba 6% VŠ vzdelaných občanov), ale najmä meniace sa podmienky 
v hospodárskej a sociálnej sfére Slovenskej  republiky. 
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7. Štruktúra útvarov, obsahove zameranie a personálne obsadenie 
 Štruktúra ústavov sa zabezpečí nasledujúcou selekciou podľa obsahového zamerania 

I. Z
 Hlavne štúdium      55 až 70 učiteľov 
 

 
 

. 
Hlavne závery zo seminára z roku 1993 boli rozpracovane pre: 

ickú oblasť' 
e byt' ani kópiou, ani 

časťou analogických predmetov na MtF. Každý predmet by sa mal 
 konc

ozsah latky, nie zvýšiť tempo a nároky! Malo 

študentov, ale i spoločenská objednávka by ukázali, čo je potrebne a 
ríťažlivé

ých poznatkov vo výrobe. 

ností vzrástla úspešnosť skladania skúšok v prvom 
rmíne po

oboznámiť študenti v širšej miere 
elen so 

jných odboroch. Ine sú priority pre strojára, iné pre ekonóma - a tomu by mali 
povedať

ganizačno - riadiace a vyrobno - technologické 
vedy! VŠ treba zmeniť nielen obsahove ale aj formálne. 

pre: 
ákladné štúdium - spoločné    10 až 15 učiteľov 

II.
III. Podporne štúdium - prax v podnikoch 3. a 6. sem  externisti 

8 Závery 
 
1.   Pedagog
 Na FOŠ nemožno učiť ako na univerzite! Vyber latky nemôž
mechanicky oklieštenou 
novo ipovať s použitím optimálnych metód výučby. Bolo by zle, keby v polovici semestra 
niekto musel upozorniť prednášateľa, že ma rovnaké prednášky na fakultách STU. Boli to bez 
dialógové a nenadväzné na zručnosti a skúsenosti. 
 Skrátenie času na výučbu v porovnaní s univerzitným štúdiom (len 6 semestrov na 
fakulte oproti 10) znamená, že sa musí redukovať r
by sa vynechať všetko čo nie je potrebne pre prácu inžiniera v priemysle. Každý učiteľ by si mal 
pri tvorbe syláb, pri prednáške, na cvičení neustále klásť otázku: Načo im to bude vo fabrike? 
Ak sa od inžiniera nevyžaduje, aby vedel pekne písať normalizovane písmo, ak v závode nemusí 
počítať limity, ak pri výrobe v strojárskom podniku nemusí vedieť Schrodingerovu rovnicu - tak 
načo by sme to študentov učili? Príklady sú fiktívne, ale pravdepodobne v každom predmete by 
sa našlo niečo, čo síce ma svoje oprávnenie na univerzite, ale nie je to nutne pre výrobnú prax a 
výkon v povolaní! 
 V budúcnosti by sa mohol zvýšiť počet voliteľných a povinne voliteľných predmetov. 
Záujem zo stravy 
p . 
 Na každej prednáške by mal po teoretickej časti nasledovať príklad z praxe ilustrujúci 
použitie všeobecn
 Budovanie laboratórií nielen priblíži praktické použitie teórie v priemysle, ale zlepší 
aj vzťah k predmetu. Podľa nemeckých skúse
te  zavedení laboratórnych meraní asi na 80 až 90%. 
 Treba sa zamyslieť aj nad optimálnou skladbou predmetov v jednotlivých študijných 
odboroch a zameraniach. V základnom štúdiu by sa mali 
ni základmi strojárstva a hospodárstva, dopravy a ďalších odvetvi priemyslu - najmä ak 
sú v regióne podniky s takýmto výrobným zameraním. Štúdium orientovať na výrobok (auta, 
stroje a iné). 
 Predmet s rovnakým názvom nemusí (dokonca nemal by mať!) rovnaký obsah v 
rôznych študi
od  aj sylaby, obsah a rozsah prednášanej latky i vyžiadaných vedomosti na skúške s 
dorazom na výkon povolania pre uživenie sa! 
 Podstatou inžinierskych funkčných univerzitných štúdií sú prírodné a technické vedy, 
ale procesných vysokoškolských štúdií sú or
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2 izáciu školy a štúdií 
 Fakulta Odborných štúdií nemá zatiaľ vlastných učiteľov, zamestnancov, akademicky 
senát a nie je preto schopná prijímať rozhodnutia k or

. Organ

ganizácií štúdia, financovaniu praxi a 
o stav by sa mal čo najskôr zlepšiť. Možno, ak budú VŠ 

mcov treba v budúcnosti rátať nielen s 
nným št

naní na FOŠ by sa mali bonifikovať matematika, fyzika a ekonómia 
ľkokrát, koľko rokov sa tieto profilujúce predmety učili. Rovnako by sa mali bonifikovať 

aturite, resp. malo by sa stanoviť ktoré profilujúce 
d

um, ktorí pri výberovom konaní na fakultu nedosiahnu potrebný 

yť prijatí. Pri každom prijímacom konaní by sa časť 

mal mať vedúceho 
rojektu (učitelia fakulty), konzultanta (odborného poradcu) zo závodu, schválený inžiniersky 

dnú inštruktáž, priebežnú kontrolu počas semestra a záverečné 

ajskôr určiť podmienky na jej vykonávanie, 
y časť 

to návrh prijať a považovať ho za 
ocenn

 práca 1990/1995  
2] Polak K. a kol.: Zborník, Seminár o alternatívnych formách výučby (13 domácich a 

zahraničných príspevkov, Trnava 1993 

mnohým denným problémom. Tent
kromnésú ! 

 Počet študentov v krúžku by mohol byť na súčasnej úrovni, ale počet krúžkov v 
jednej paralelke by mal byt' menší (do 50 študentov). 
 Postupne by sa mal zvyšovať počet hodín prednášok a laboratórnych meraní na úkor 
teoretických výpočtárskych cvičení. 
 Podľa požiadaviek rôznych vrstiev záuje
de údiom, ale aj s inými formami. Katedra inžinierskej pedagogiky už ma pripravene pre 
FOŠ bakalárske štúdium. 
 
 

3. Prijímanie na Fakultu odborných štúdií 
 Pri výberovom ko
to
študenti, ktorí si zvolili tieto predmety pri m

re mety p sú podmienkou prijatia (napr. že na strojárske odbory môže byť prijatý len kto 
maturoval z matematiky). 
 Bonifikovať by sa mala aj predbežná prax, výučný list alebo odpracovane roky v 
rovnakom alebo príbuznom odbore a pod. 
 Uchádzača o štúdi
počet bodov (ak počet záujemcov je vyšší ako možnosti prijatia - numerus clausus) by sa mohlo 
oznámiť po akej čakacej dobe budú môcť b
kvóty mala vyhradiť pre uchádzačov z predchádzajúcich výberových konaní. 
 
 

4. Praktická výučba v podniku 
 Každý projekt semestrálnej alebo diplomovej prace v podniku by 
p
projekt, zmluvu s podnikom, úvo

dnoteniho e. 
 Súčasťou projektu (semestrálneho i diplomového) by mala byt' aj písomná sprava z 
praxe so stanovenou formou, obsahom a rozsahom. 
 Ak sa ukáže, že pripravenosť študentov, učiteľov alebo podnikov nie je dostatočná, 
možno prvú prax presunúť do 4. alebo až do 5. semestra. 
 Ak bude prax už v 3. semestri treba čo n
ab študentov mohla priniesť vlastný návrh praxe vo zvolenom podniku. Ak bude mať 
všetky náležitosti (uvedené hore) mal by učiteľ taký
rovn ý s návrhom zo školy alebo z podniku. 
 Druha prax by mala byť zároveň pred diplomovou praxou a mala by sa uskutočniť 
zasadne v poslednom 8. semestri. Bolo by vhodne, ak by študent hneď' po skončení dostal 
zamestnanie v tom istom podniku, kde už pracoval. 
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