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Aké dojmy máte po prvom semestri? Máte problémy, ťažkosti, potrebovali ste pomoc? 

• so školou som veľmi spokojná, nemám žiadne pripomienky 

• som naozaj šťastná, že tu môžem študovať :)veľmi sa mi tu páči, až nechápem, že mne 

sa v škole páči 

• prosím o vankúšiky na stoličky do ZP miestnosti, sú tvrdé :) 

• Fu, istotne sa dá niečo zlepšiť, ale myslím, že podmienky na štúdium vytvorené pre nás 

sú perfektné  

• Pre mňa osobne by bolo najlepšie, aby predmety boli iba doobeda a exkurzie neboli 

povinné. 

• Geodéziu presunúť zo zimného semestra na letný, keďže meranie v zime je náročné. 

Do učebne ZP dať vankúše na stoličky 

• je to v pohode 

• Túto otázku by ste mohli klásť častejšie, hodila by sa nejaká krabica pri vrátnici na 

SPU napríklad, kde by ste určite dostávali kvalitnejšie pripomienky a námety ako tuto 

v dotazníku, ktorý len každý rýchlo vyplní, aby sa nepovedalo... chýba mi poriadna 

mapa všetkých fakúlt, tried a učební - ako prváčka pochádzajúca zďaleka, nevediac o 

Nitre nič, tak som s tým bojovala - kde čo je, 3 mapy mi bolo málo... 

• všetko je OK 

• viac mimoškolských aktivít, miesto kde sa môžu študenti stretávať, niečo ako 

posedenie, bar, budova, vlastný internát 

• zatial by som nič nemenil, každý sa tu v niečom nájde .. 

• som so všetkým max. spokojná, páči sa mi prístup učiteľov, že nás berú ako 

seberovných a taktiež ich trpezlivosť, pretože je to predsa niečo iné ako stredná škola 

a omnoho ťažšie, oceňujem konzultačné hodiny. je to super vec! páčia sa mi akcie 

(PUNČ, prednášky a pod.) hokej, krásny areál !!:) 

• Takže, podľa môjho názoru je to všetko v poriadku. Aspoň mne chýba nejaký bufet na 

Hospodárskej. Je to tu veľmi pekne spravené. Využíval som aj študentskú miestnosť, či 

už len na sedenie a relax, ale aj na dorobenie nejakých vecí do školy. 

• Keďže som zatiaľ prvák, veľa som toho nezistil, každopádne zatiaľ by som školu určite 

odporučil každému známemu. Na jednej vysokej som už bol, takže viem to zhodnotiť a 

môžem povedať, že zatiaľ táto škola je oveľa lepšia. Najviac som prekvapený z 

prístupu vyučujúcich, ktorý je naozaj na vysokej úrovni a rozhodne lepší ako na 

minulej VŠ a to som chodil na psychológiu. 

• viac školských podujatí, kvôli nárokom učiteľov odchádzajú spolužiaci 
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• veľmi ďakujem za ľahšie prejdenie semestra p.Tárnikovi, viac takých učiteľov, 

Ďakujem 

• viac času na elaboráty, digitálne skriptá, ak sa dá, upraviť rozvrh na viac voľných dní 

• kvôli jednému predmetu poodchádzalo od nás, veľa študentov - kresba, viac školských 

podujatí 

• brožúrku dostať ešte pred začiatkom štúdia; dostať email (správu), že v prvý deň sa 

máme dostaviť na hodinu 

• so všetkým som spokojná 

• nemám žiadne pripomienky, všetko funguje ako má 

• myslím, že stačí ak bude pokračovať v tom čo doteraz, fakulta ponúka veľa aktivít, aj 

zaujímavé štúdium a pocit, druhého domova :) 

• mne osobne by vyhovovalo nedávať zmeny na poslednú chvíľu, lebo nie každý deň 

sledujem office365 

• menšie okná v rozvrhu 

• viac mimoškolských aktivít, keď končím o 9.00 hod. v škole potom nemám čo robiť, 

nejaká spoločenská miestnosť, kde by sa mohli všetci spolu stretávať, spolu so 

staršími - pomohlo by to získať viac info 

• so školou som veľmi spokojný, treba chváliť Ing.Tárnika za je ho profesionálny prístup 

a ochotu 

• nemám 

• rešpektujem každého vyučujúceho na tejto fakulte 

 

 

Závery a odporúčania 

• Väčšina pozitívnych ohlasov. 

• Odporúča sa zriadiť schránky dôvery pre možnosť vyjadriť názor študentom aj 

kedykoľvek počas roka. 

• Odporúča sa posilniť informovanie študentov pred začiatkom akademického roka – 

informácie na mail o organizácii výučby, mape lokalít a pod. 


