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Prepojenie vysokoškolského štúdia s 
praxou – best practices 
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„Best practices“ 

 

„najlepšie pozitívne 
príklady“ 

„dobrá prax“ 

„vzorové riešenia“ 

 

Prípadové štúdie 
Identifikácia charakteristík 

„best practices“ 



„Best practices“ 
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• sú vzorové riešenia problémov, ktoré sú 
hodné nasledovania 

• nepopisujú priemer, ale najlepšie riešenia 
• identifikujú sa pomocou kvalitatívnych 

metód 
• popíše sa príbeh vzorového riešenia 
• popíšu sa benefity pre zainteresovaných 
• identifikujú sa podporné a brzdiace faktory 
• propagujú sa v širokej komunite 
 



„Prípadová štúdia“ 
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• popis best practice – o čo ide? 
• zainteresovaní aktéri – kto bol zúčastnený? 
• invencia – kto to vymyslel? 
• inicializácia – kto začal s realizáciou? 
• benefity – kto a čo z toho získal? 
• podporné faktory? 
• brzdiace faktory? 
• záver? 

 
 
 



  
  
  

   

Technická univerzita vo 
Zvolene 

Vysokoškolský lesnícky 
podnik  (od roku 1952) 

Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

Vysokoškolský 
poľnohospodársky podnik 

v Kolíňanoch (od roku 
2003) 

Univerzita 
veterinárneho 

lekárstva a farmácie  v 
Košiciach 

Školský 
poľnohospodársky 

podnik  v Zemplínskej 
Teplici a iné výučbové 
zariadenia (od  roku 

1971) 

Prepojenie vysokoškolského štúdia s 
praxou – agrosektor 
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• Prepojenie s dlhou 
tradíciou... 

• „Best practices“ v 
agrosektore... 

• Spolupráca s inými 
podnikmi v 
agrosektore... 

 

 



  
  
  

Aktivity Technickej univerzity vo 
Zvolene v projekte 
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FAKULTA DÁTUM 
POČET 

ŠTUDENTOV 
PODNIK 

 FAKULTA EKOLÓGIE A 
ENVIRONMENTALISTIKY 

20.10.2014 35 
Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová 
/ ZLH Plus a.s. - Zlievárne Hronec, 
Hronec 

DREVÁRSKA FAKULTA 10.11.2014 42  IKEA Industry Slovakia s.r.o., Trnava 

DREVÁRSKA FAKULTA 12.11.2014 40 
Rettenmeier Tatra Timber s.r.o., 
Liptovský Hrádok 

DREVÁRSKA FAKULTA 13.11.2014 15 
Rettenmeier Tatra Timber s.r.o., 
Liptovský Hrádok 

FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ  
A VÝROBNEJ TECHNIKY 

28.11.2014 35 Strojchem a.s., Svit 

FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ  
A VÝROBNEJ TECHNIKY 

plánované apríl 
2015 

cca  45 ZŤS Strojárne s.r.o., Námestovo 

DREVÁRSKA FAKULTA 
plánované apríl 

2016 
cca  45 Slovnaft a.s., Bratislava 



  
  
  

Drevostavby – ľudské sny o najkrajšom 
bývaní 
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• opis best practice –  spolupráca s firmou ForDom vo vzdelávaní je 
založená na využívaní výsledkov BP a DP pri dimenzovaní skladieb 
obalového plášťa pre progresívny spôsob výstavby 
nízkoenergetických domov, každoročne uskutočňovaných exkurzií 
študentov vo firme, aj zahraničných študentov z Volyne,  konzultácií 
pri aktualizácii študijného programu 2. stupňa, uskutočňovanie 
prednášok  učiteľov katedry na akciách  firmy, firma zamestnáva 10 
absolventov fakulty, firma poskytuje vzorky na meranie pre výskum a 
vývoj ale aj vzdelávací proces 

• zainteresovaní aktéri - TU Zvolen Drevárska fakulta, Katedra 

drevostavieb + FORDOM, s. r. o 

• invencia - pracovníci TU vo Zvolene a bývalí absolventi, terajší 

manažéri firmy 



  
  
  

Drevostavby – ľudské sny o najkrajšom 
bývaní 
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• inicializácia – prostredníctvom výskumu a vývoja sa inicializovala 

spolupráca vo vzdelávaní 

• benefity – najdôležitejším úžitkom pre TU Zvolen je spätná väzba pri 

štúdijných programoch o drevostavbách 
 

• podporné faktory – osobné neformálne vzťahy a spolupráca 
prostredníctvom Zväzu spracovateľov dreva SR 

• brzdiace faktory – neúspešné projekty v oblasti výskumu a vývoja a 
tým nedostatok financií ako aj vysoká pracovná zaťaženosť 
pracovníkov katedry 
 

• záver- efektívna spolupráca vo výskumných aktivitách a 
pedagogickom procese so zámerom prehĺbiť spoluprácu pri 
diplomových a bakalárskych prácach 
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Continental Automotive Systems Slovakia s. r.o. (CASS) a Technická univerzita 
vo Zvolene zastúpená Fakultou environmentálnou a výrobnou technikou 

(FEVT) 
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• zainteresovaní aktéri - TU Zvolen, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky + 
Continental Automotive Systems Slovakia s. r.o. (CASS)  
 

• invencia - pracovníci TU vo Zvolene  a absolventi fakulty pracujúci v CASS 
 

• inicializácia a popis – existencia memoranda o spolupráci, spolupráca študent – podnik, 
návrh diplomových, bakalárskych a ročníkových prác v súlade s možnosťami študijných 
programov, odborné stáže, exkurzie a prevádzkové cvičenia pre študentov, ktoré sú vždy 
každoročne aktuálne akčné plány, ktoré sú špecifikované a predložené na FEVT TUZVO 
s uvedením kontaktnej osoby za CASS 
 

• podporné faktory – aktivizácia študentov pri riešení čiastkových úloh a podpora absolventov 
fakulty 
 

• Záver - na základe získaných skúseností a záujmu sú študenti pripravení využívať získané 
vedomosti v praxi s možnosťou zamestnania v CASS 
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Vývoj adaptérov pre mechanizáciu  
prác pri zakladaní a výchove lesa 
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• zainteresovaní aktéri - TU Zvolen Lesnícka fakulta, Katedra lesnej 

ťažby, logistiky a meliorácií + LKT Trstená, s. r. o 

• invencia - pracovníci TU vo Zvolene 

• inicializácia - výrobu adaptérov realizovala fy LKT Trstená, s. r .o 

• benefity - TU je vlastníkom úžitkových vzorov pre drvič nežiadúcich 

nárastov, pôdnu frézu a lanovkovú nadstavbu 
• podporné faktory - spolupráca vznikla za podpory projektu APVV 
• brzdiace faktory – chýbajúci vhodný  bázový stroj na TU Zvolen 
• záver- efektívna spolupráca vo výskumných aktivitách a 

pedagogickom procese (exkurzie študentov, diplomové a bakalárske 
práce) 

 
 
 



13 



Energetické zhodnotenie 
 biomasy lesa 
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• zainteresovaní aktéri - TU Zvolen Lesnícka fakulta, Katedra lesnej ťažby, logistiky a 

meliorácií + Intech Slovakia s.r.o. 

• invencia - pracovníci TU vo Zvolene 

• inicializácia a popis – riešenie reálnych problémov energetických prevádzok s ohľadom 

na disponibilné zdroje drevnej suroviny, logistiku dodávok, podmienok skladovania a 
hodnotenie kvality biopaliva  

• benefity - TU je riešiteľom konkrétnych úloh vyplývajúcich z potrieb prevádzkovateľa 

energetických zariadení, zároveň prezentuje moderné energetické prevádzky 
študentom  

• podporné faktory – aktivizácia študentov pri riešení čiastkových úloh a podpora 
partnera pri zabezpečení finančných otázok spolupráce, spolupráca bola realizovaná aj 
na základe podpory projektu: Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov pre transfér 
poznatkov výskumu a vývoja o produkcii a spracovaní biomasy do praxe 

• Záver - na základe získaných skúseností a záujmu študentov dala TU vo Zvolene do 
akreditácie nový študijný program pre bakalárske štúdium: Arboristika a komunálne 
lesníctvo. 
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Environmentálny manažment 
a poradenstvo v životnom prostredí 
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• zainteresovaní aktéri - TU Zvolen Fakulta ekológie a environmentalistiky + ENVI s.r.o.  
 

• invencia - pracovníci TU vo Zvolene a konateľka firmy, ktorá je absolventkou fakulty 
 

• inicializácia a popis - Spolupráca študentov s predmetnou firmou prebieha v oblastiach 
ako Environmentálny manažment a poradenstvo (pomoc pri riešení problémov, ktoré 
sa vyskytujú v oblasti životného prostredia); Environmentálny audit a dokumentácia 
 

• benefity – študenti pracujú na konkrétnych záverečných prácach, ktoré prinášajú 
efekty v pedagogickom procese 
 

• podporné faktory – aktivizácia študentov pri riešení čiastkových úloh a podpora 
partnera pri zabezpečení finančných otázok spolupráce 
 

• Záver - na základe získaných skúseností a záujmu sú študenti pripravení využívať 
získané vedomosti v praxi 

 
 

 



Integrácia popredných odborníkov 
 v oblasti životného prostredia 

17 

  
  
  

• zainteresovaní aktéri - TU Zvolen Fakulta ekológie a environmentalistiky + CONTROLECO, 

s.r.o.  
 

• invencia - pracovníci TU vo Zvolene a konateľ firmy, ktorý je absolvent fakulty 
 

• inicializácia a popis – Medzi hlavné aktivity spolupráce patrí napr. zaobchádzanie s chemickými 
látkami a prípravkami, odpadové hospodárstvo (vytvorenie optimálneho modelu odpadového 
hospodárstva, vyhodnotenie a vypracovanie programu odpadového hospodárstva, 
vypracovanie prevádzkových poriadkov zariadení na manipuláciu s odpadmi, atď.), obalové 
hospodárstvo (vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní s obalmi a odpadmi z 
obalov v zmysle zákona o obaloch, zabezpečenie zberu a zhodnotenia obalov, atď.), vodné 
hospodárstvo, ochrana ovzdušia, atď. 
 

• podporné faktory – aktivizácia študentov pri riešení čiastkových úloh a podpora partnera pri 
zabezpečení finančných otázok spolupráce. 
 

• Záver - na základe získaných skúseností a záujmu sú študenti pripravení využívať získané 
vedomosti v praxi 
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