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Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied (ďalej len 
„fakulta“) vydáva na základe § 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
vysokých školách“) a v nadväznosti na zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o kvalite“) po prerokovaní v Akademickom senáte fakulty dňa 8.2.2022 v súlade s § 27 
ods. 1 písm. j) zákona o vysokých školách a po schválení vo Vedeckej rade fakulty dňa 
15.2.2022 v súlade s § 30 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách tento vnútorný predpis, 
ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v 
podmienkach  Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty sociálnych a ekonomických vied: 

 
Prvá časť 

Základné ustanovenia 
 

Článok 1 
Vnútorné predpisy upravujúce vnútorný systém zabezpečovania kvality  

 
1.1. Vnútorný systém zabezpečovania  kvality vysokoškolského vzdelávania na fakulte (ďalej 

aj len „Vnútorný systém kvality vzdelávania na fakulte“) sa spravuje vnútorným predpisom 
Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj len „univerzita“) č. 23/2021 schváleným 
Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj len 
„Vnútorný systém kvality vzdelávania univerzity“). 

1.2.  Tento vnútorný predpis je vydaný na základe čl. 1 ods. 6  Vnútorného systému kvality 
vzdelávania univerzity. 

1.3. Vnútorný systém kvality vzdelávania na fakulte je  v súlade s  Vnútorným systémom 
kvality vzdelávania univerzity. Fakulta sa spravuje Vnútorným systémom kvality 
vzdelávania univerzity, a v osobitostiach, ktoré dopĺňa Vnútorný systém kvality 
vzdelávania na fakulte, aj Vnútorným systémom  kvality vzdelávania na fakulte. 

1.4. Vnútorný systém kvality vzdelávania na fakulte je súčasťou vnútorného systému 
zabezpečovania kvality výkonu činností na fakulte, ktorý predstavuje súhrn všetkých 
vnútorných predpisov fakulty. Vnútorný systém kvality vzdelávania na fakulte je vhodne 
dopĺňaný prostredníctvom celého vnútorného systému zabezpečovania kvality výkonu 
činností na fakulte. 

 
  



Článok 2 
Orgány zabezpečujúce Vnútorný systém kvality vzdelávania na fakulte 

 
Orgánmi zabezpečujúcimi Vnútorný systém kvality vzdelávania na fakulte sú: 

a) Akreditačná rada fakulty, 
b) Rada pre kvalitu fakulty, 
c) Etická komisia fakulty, 
d) Rady študijných programov. 

 
Druhá časť 

Akreditačná rada fakulty 
Článok 3 

Postavenie, zloženie a pôsobnosť Akreditačnej rady fakulty 
 
3.1. Akreditačná rada fakulty je stálym orgánom fakulty na zabezpečenie hodnotenia 
študijných programov na všetkých stupňoch štúdia v oblasti poskytovaného 
vysokoškolského vzdelávania na fakulte.  
3.2. Hlavnou úlohou Akreditačnej rady fakulty je najmä  

a) prerokovať a schvaľovať návrh študijného programu a spolu so svojou správou 
k splneniu všetkých náležitostí ho predkladať na prerokovanie a schválenie 
Akreditačnej rade univerzity,  

b) vykonávať ďalšie súvisiace úlohy a činnosti najmä stanovené vnútorným predpisom 
univerzity alebo fakulty.  

3.3. Členov/ky Akreditačnej rady fakulty vymenúva a odvoláva dekanka fakulty spravidla po 
prerokovaní v Rade pre kvalitu; o vymenovaní člena/ky Akreditačnej rady dekanka 
informuje Akademický senát fakulty.   

3.4. Člen/ka Akreditačnej rady fakulty nemôže byť zároveň členom/kou Akreditačnej rady 
univerzity. Člen/ka Akreditačnej rady fakulty môže byť zároveň členom/kou Rady 
študijného programu, v takom prípade fakulta zabezpečí splnenie povinnosti v zmysle 
štandardov pre študijný program, a teda člen/ka Akreditačnej rady fakulty je vylúčený/á z 
hlasovania o materiáloch, ktoré pripravila Rada študijného programu, ktorej je 
členom/kou; člen/ka Akreditačnej rady fakulty je tiež vylúčený/á z rozhodovania o 
študijnom programe, na príprave návrhu ktorého sa podieľal/a. Osoba môže byť za 
člena/ku Akreditačnej rady fakulty vymenovaná aj opakovane.   

3.5.  Na Akreditačnú radu fakulty sa primerane vzťahujú ustanovenia Vnútorného systému 
kvality vzdelávania univerzity o členstve v Akreditačnej rade univerzity, ktoré nie sú 
osobitne upravené v ods. 4 a 6 tohto článku, o zasadnutiach Akreditačnej rady univerzity 
a o  ich príprave, zvolávaní, vedení a priebehu, o rozhodnutiach Akreditačnej rady 
univerzity, o zápisnici zo zasadnutí Akreditačnej rady univerzity, ako aj o zverejňovaní 
informácií, archivácii a doručovaní materiálov zasadnutia Akreditačnej rady univerzity.  

3.6. Členmi/kami Akreditačnej rady fakulty sú:  



a) najmenej traja/tri členovia/ky, ktorí/é reprezentujú študijné odbory, v ktorých sa 
uskutočňujú študijné programy na fakulte, ktorí môžu aj nemusia byť z 
vnútorného prostredia fakulty; kandidátov/ky na členov/ky navrhujú členovia/ky 
vedenia fakulty, riaditelia/ľky ústavov,  členovia/ky akademického senátu fakulty,  

b) najmenej jeden/na člen/ka z externého prostredia; kandidáta/ku na člena/ku 
navrhujú členovia/ky vedenia fakulty, riaditelia/ľky ústavov, členovia/ky 
zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty; dekanka môže vyhlásiť aj 
verejnú výzvu na predkladanie kandidátov/tiek z externého prostredia,  

c) najmenej jeden/na člen/ka pôsobiaci na vysokej škole mimo Slovenskej republiky; 
kandidáta/ku na člena/ku navrhujú členovia/ky vedenia fakulty,  riaditelia/ľky 
ústavov, členovia/ky zamestnaneckej časti Akademického senátu fakulty, 
dekanka môže vyhlásiť aj verejnú výzvu na predkladanie kandidátov/tiek z 
externého prostredia,   

d) najmenej dvaja/dve členovia/čky zastupujúci záujmy študentov/tiek; kandidátov/ky 
na členov/ky navrhujú členovia/ky študentskej časti akademického senátu fakulty 
a študentské spolky pôsobiace na fakulte, a to z radov študentov/tiek fakulty. 

 
Tretia časť 

Rada pre kvalitu fakulty 
Článok 4 

Postavenie Rady pre kvalitu fakulty 
 
4.1. Rada pre kvalitu fakulty je  spoločný poradný, kontrolný a iniciatívny orgán dekanky 

fakulty a Akademického senátu fakulty, v ktorom musia byť zastúpení zástupcovia/kyne 
akademickej obce fakulty (zamestnancov/kýň aj študentov/tiek), zástupcovia/kyne 
administratívnych a prevádzkových zamestnancov/kýň fakulty  a zástupcovia/kyne 
zastupujúci záujmy externého prostredia, najmä zamestnávateľov alebo profesijných 
komôr.  

4.2. Základnou úlohou Rady pre kvalitu fakulty je koordinovať a kontrolovať tvorbu, 
implementáciu a hodnotenie vnútorného systému kvality vzdelávania na fakulte v súlade 
s usmerneniami, podnetmi a úlohami prijatými Radou pre kvalitu univerzity.  

4.3.  Rada pre kvalitu je oprávnená predkladať návrhy na zlepšovanie kvality, rozvíjanie 
významu kvality a jej zabezpečovania a hodnotenia pri činnostiach FSEV UK 

4.4. Predsedu/níčku, podpredsedov/kyne a členov/ky Rady pre kvalitu fakulty vymenúva a 
odvoláva dekanka na základe volieb v Rade pre kvalitu fakulty. Dekanka o vymenovaní 
predsedu/níčku, podpredsedov/kyne a členov/ky  informuje akademický senát fakulty. 

 
Článok 5 

Zloženie Rady pre kvalitu fakulty 
 

5.1.  Rada pre kvalitu fakulty sa skladá z  
a) predsedu/níčky,   



b) podpredsedu/níčky za zamestnaneckú časť  akademickej obce fakulty,  
c) podpredsedu/níčky za študentskú časť akademickej obce fakulty,  
d) dvoch členov/niek, ktorí sú členmi/kami študentskej časti akademickej obce fakulty,  
e) štyroch členov/niek, ktorí/é sú členmi/kami zamestnaneckej časti akademickej obce 

fakulty, ktorí/é proporčne reprezentujú študijné odbory alebo študijné programy 
na fakulte,   

f) jedného zástupcu/kyne administratívnych a prevádzkových zamestnancov/kýň 
fakulty.  

f) dvoch členov/niek z externého prostredia.  
5.2. Návrhy na členky/členovia Rady pre kvalitu fakulty podľa bodu 5.1. za zamestnaneckú 

časť akademickej obce fakulty musia proporčne reprezentovať všetky študijné programy 
na fakulte.   

5.3.  Návrhy na kandidátov/ky na členov/ky Rady pre kvalitu fakulty môže dekanke fakulty 
predložiť ktorýkoľvek člen/ka Akademického senátu fakulty. Kandidátov/ky na členov/ky 
Rady pre kvalitu fakulty môže dekanke predložiť Akademický senátu fakulty aj bez 
návrhu podľa predchádzajúcej vety, a to najmä v prípade kandidátov/tiek na členov/ky, 
ktorí/é zastupujú záujmy externého prostredia podľa čl. 5 ods. 1.  

 
Článok 6 

Pôsobnosť Rady pre kvalitu fakulty 
 

6.1.  Do pôsobnosti Rady pre kvalitu fakulty patrí najmä: 
a) implementácia Vnútorného systému kvality vzdelávania na fakulte, 
b) kontrola efektívnosti a aktuálnosti všetkých aktivít, ktoré sú súčasťou zabezpečenia 

kvality činností fakulty a overovanie primeranosti priestorového, materiálneho, 
technického, informačného a personálneho zabezpečenia uskutočňovania 
študijných programov na fakulte, 

c) zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o výsledkoch hodnotenia kvality na 
fakulte a príprava a poskytovanie informácií o zabezpečení a hodnotení kvality na 
príslušnej fakulte poradným, samosprávnym a iným orgánom fakulty, aj podľa 
požiadaviek dekana,  vedeckej rady fakulty alebo akademického senátu fakulty,  

d) ďalšie činnosti, ktoré vyplynú z potreby zabezpečiť, monitorovať alebo upraviť 
Vnútorný systém kvality vzdelávania na fakulte, 

e) poskytovanie súčinnosti a podpory pri plnení úloh Rade pre kvalitu univerzity, 
f) overovanie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, 

vedeckovýskumných činností, riadenia fakulty a poskytovania obslužných činností 
študentom fakulty, 

g) hodnotenie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, 
h) hodnotenie kvality vedecko-výskumných činností na základe podkladov a 

hodnotiacich správ, 
i) hodnotenie riadenia fakulty a poskytovania obslužných činností študentom fakulty, 



j) vypracovanie podkladov pre Akademický senát fakulty, dekana a Vedeckú radu 
fakulty pre potreby hodnotenia poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a 
vedecko-výskumnej činnosti,  

k) vypracovanie časového a vecného plánu hodnotenia kvality, 
l) poskytovanie súčinnosti Akademickému senátu a dekanovi pri tvorbe štandardov 

kvality a systému hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského 
vzdelávania, vedecko-výskumných činností, riadenia fakulty a poskytovania 
obslužných činností fakulty. 

6.2.  Overovanie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania podľa odseku 1 písm. 
f) sa uskutočňuje aj formou hospitácií priamo počas priebehu vyučovania, hospitácií 
priamo počas ústnych skúšok a ich hodnotenia, vrátane štátnych skúšok, preskúmavania 
písomných prác pri písomných skúškach a ich hodnotenia, preskúmavanie záverečných 
prác a ich hodnotenia (ďalej len „hospitácia“). Vykonanie hospitácie môže nariadiť 
predseda/níčka Rady pre kvalitu fakulty z vlastnej iniciatívy alebo na základe písomného 
alebo ústneho podnetu od ktoréhokoľvek člena/ky zamestnaneckej alebo študentskej 
časti akademickej obce fakulty; predseda/níčka Rady pre kvalitu fakulty hospitáciu 
vždy nariadi na podnet predsedu/níčky Akademického senátu a na podnet dekanky. 
Hospitáciu môže vykonať priamo predseda/níčka Rady pre kvalitu fakulty alebo 
ktorýkoľvek podpredseda/níčka Rady pre kvalitu fakulty. Hospitáciu môže vykonať aj 
viacero oprávnených osôb spoločne. O vykonaní hospitácie sa vyhotovuje písomná 
správa, ktorú prerokuje Rada pre kvalitu fakulty a ktorá sa uchováva a archivuje v súlade 
s ustanoveniami príslušných vnútorných predpisov univerzity alebo fakulty. Na základe 
prerokovania písomnej správy o hospitácii môže Rada pre kvalitu fakulty vypracovať 
hodnotiacu správu, v ktorej môže dekanke alebo Akademickému senátu fakulty 
navrhnúť prijatie vhodných opatrení na nápravu zistených nedostatkov. 

6.3. Z vlastnej iniciatívy nariaďuje predseda/níčka Rady pre kvalitu fakulty hospitácie najmä 
na základe  

a) časového a vecného plánu hodnotenia kvality schváleného Radou pre kvalitu 
fakulty, 

b) výsledkov pravidelného anonymného vyjadrenia študentov fakulty ohľadom kvality 
výučby a o učiteľoch (tzv. anketové hodnotenie). 

6.4.  Na overovanie kvality vedecko-výskumných činností, riadenia fakulty a poskytovania 
obslužných činností študentom/kám fakulty podľa odseku 2 písm. a) sa primerane vzťahujú 
ustanovenia odseku 2 a 3. 

6.5.  Rada pre kvalitu fakulty sa ako spoločný poradný, kontrolný a iniciatívny orgán dekana 
fakulty a Akademického senátu fakulty podieľa podnetmi a pripomienkami na príprave, 
koordinácii a kontrole tvorby, implementácie a hodnotenia Vnútorného systému kvality 
vzdelávania na fakulte, kvality vedecko-výskumných činností (tvorivej činnosti), riadenia 
fakulty a poskytovania obslužných činností študentom fakulty v súlade s postupmi 
a opatreniami ustanovenými v § 3 zákona o kvalite. 

6.6. Činnosťou podľa odsekov 2 až 5 nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť príslušných 
rád študijných programov a garantov a podľa Vnútorného systému kvality vzdelávania 



univerzity a Akreditačnej rady fakulty podľa Vnútorného systému kvality vzdelávania 
univerzity a tohto vnútorného predpisu.  

 
Článok 7 

Zasadnutia Rady pre kvalitu fakulty 
 
7.1.  Zasadnutia Rady pre kvalitu fakulty zvoláva predseda/níčka Rady pre kvalitu fakulty 

alebo ním poverený/á podpredseda/níčka Rady pre kvalitu fakulty podľa časového a 
vecného plánu hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, 
vedecko-výskumných činností, riadenia fakulty a poskytovania obslužných činností 
študentom fakulty alebo podľa potreby. Zasadnutie Rady pre kvalitu fakulty sa vždy musí 
uskutočniť aspoň dvakrát v priebehu akademického roka. 

7.2. Rada pre kvalitu fakulty je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná 
nadpolovičná väčšina jej členov/iek. Na platnosť jej uznesenia je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných členov/iek Rady pre kvalitu fakulty. 

7.3. Na zabezpečenie administratívneho chodu a písomnej agendy Rady pre kvalitu fakulty 
predseda/níčka Rady pre kvalitu fakulty vymenúva tajomníka/čku Rady pre kvalitu 
fakulty, ktorý/á nie je členom/kou Rady pre kvalitu fakulty.  

7.4. Za účelom úpravy podrobností o spôsobe rokovania môže Rada pre kvalitu fakulty prijať 
svoj rokovací poriadok.1  

 
Štvrtá časť 

Etická komisia fakulty 
Článok 8 

Etická komisia fakulty 
 
8.1. Etická komisia fakulty prerokováva žiadosti o schválenie etickosti výskumných projektov 

realizovaných akademickými zamestnancami/kyňami a študentmi/kami fakulty a 
prípady porušenia Etického kódexu univerzity a Etického kódexu fakulty, 
zamestnancami fakulty a študentami fakulty.  

8.2. Členov/ky Etickej komisie fakulty vymenúva a odvoláva dekanka, proporčne za jednotlivé 
študijné odbory na fakulte, na návrh riaditeľa/ky ústavu alebo garanta/ky študijného 
programu. 

8.3. Etická komisia fakulty postupuje podľa ustanovení čl. 80 až 83 Vnútorného systému 
kvality vzdelávania univerzity a Etického kódexu fakulty. Dekanka fakulty vydá smernicu, 
ktorou vydá rokovací poriadok Etickej komisie fakulty.  

 
Piata časť 

 
1 Vnútorný predpis č. 6/2019, Rokovací poriadok Rady pre kvalitu Fakulty sociálnych a ekonomických vied 
Univerzity Komenského v Bratislave  



Osoby zodpovedné za zabezpečovanie študijného programu (garanti a spolugaranti) a 
Rada študijného programu 

 
Článok 9 

Garanti a spolugaranti  
 

9.1. Garanta/ku a spolugarantov/ky študijného programu vymenuje dekanka pred začatím 
prípravy študijného programu. Pre vznik funkcie garanta/ky a spolugarant/ky sa 
nevyžaduje prerokovanie návrhu v Rade pre kvalitu fakulty.  

9.2. Každý študijný program má určenú osobu, ktorá má príslušné kompetencie a nesie 
hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného 
programu a ďalšie osoby zabezpečujúce profilové predmety a spoluzodpovedné za 
uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu, a to podľa 
požiadaviek štandardov kvality pre študijný program v príslušnom stupni štúdia, v súlade 
s požiadavkami zákona o kvalite.  

9.3. Zmenu garanta/ky alebo spolugaranta/ky akreditovaného študijného programu 
schvaľuje na návrh dekanky Akreditačná rada fakulty, na ktorej sa študijný program 
uskutočňuje. Predrokovanie návrhu v Rade pre kvalitu fakulty sa nevyžaduje.  

9.4. Na činnosť garantov/ky a spolugarantov/tiek sa použijú ustanovenia článkov 20 až 22 
vnútorného predpisu UK č. 23/2021. 

 
Článok 10  

Rada študijného programu Rada študijného programu pre viac študijných programov 
 
10.1. Fakulta si zriaďuje Radu študijného programu pre každý študijný program 

uskutočňovaný na fakulte. Pre študijné programy uskutočňované v rámci jedného 
študijného odboru si fakulta zriaďuje Radu študijného programu pre viac študijných 
programov.  

10.2. Radu študijného programu alebo Radu študijného programu pre viac študijných 
programov tvoria:  
a) garant/ka a spolugaranti/ky študijného programu (hlavná zodpovedná osoba 

a zodpovedné osoby), 
b) najmenej jeden zástupca/kyňa zamestnávateľov z príslušnej oblasti vzdelávania, 
c) najmenej jeden zástupca/kyňa študentov/iek; v prípade ak ide o Radu študijného 

programu pre viac študijných programov, tak každý stupeň štúdia resp. každý študijný 
program musí mať svojho zástupcu/kyňu z radov študentov/tiek,   

d) iní/é členovia/ky, ak sú do funkcie v organizácii, ktorú zastupujú vymenovaní/é, najmä 
zástupcovia/kyne z vysokých škôl, ktoré nemajú sídlo v Slovenskej republike.  

10.3. Na rokovanie Rady študijného programu alebo Rady študijného programu pre viac 
študijných programov sa použijú ustanovenia článku 23 a nasledujúcich vnútorného 
predpisu UK č. 23/2021.  

 



Šiesta časť 
Niektoré osobitné ustanovenia týkajúce sa štúdia 

Článok 11 
Študijní poradcovia 

 
11.1.  Študijných poradcov a poradkyne menuje dekanka fakulty na návrh garanta alebo 

garantky študijného programu (hlavná zodpovedná osoba) na obdobie 3 rokov, a to pre 
každý študijný program a stupeň štúdia zvlášť.  

 
11.2.  Funkcia študijného/ej poradcu/kyne:  

a) študijný/á poradca/kyňa poskytuje poradenskú službu študentom a študentkám vo 
veciach štúdia, najmä pri zostavovaní študijného plánu.  

b) študijný/á poradca/kyňa je povinný/á vypísať osobitné konzultačné hodiny v rozsahu 
jednej hodiny týždenne pre študentov/študentky, ktorým sa stal študijným 
poradcom/poradkyňou. Predpokladaný rozsah práce študijného poradcu/študijnej 
poradkyne je 6 hodín mesačne.  

c) za činnosť vyplývajúcu z funkcie študijného poradcu/kyne prislúcha finančná odmena. 
Odmena je vyplatená podľa vopred dohodnutých podmienok po skončení príslušného 
semestra na základe predloženého výkazu o vykonanej práci prodekanke pre štúdium 
(výkazy sa predkladajú vo februári a auguste príslušného akademického roka). 
Zamestnávateľ/ka môže odmenu primerane znížiť, ak práca nebude vykonaná v 
požadovanej kvalite alebo v plnom rozsahu. V prípade ukončenia pracovného pomeru v 
priebehu akademického roka je jeho/jej povinnosť predložiť výkaz odpracovaných hodín 
najneskôr k dátumu ukončenia činnosti.  

 

11.3. Študijný/á poradca/kyňa vykonáva tieto činnosti vyplývajúce z jeho/jej funkcie:  

a) poskytuje študentom a študentkám poradenstvo pri zostavovaní študijného plánu 
podľa odporúčaného študijného plánu príslušného študijného programu.  

b) objasňuje študentom a študentkám princípy kreditového štúdia, pomáha im pri 
pochopení študijného poriadku, dôkladne ovláda tzv. odporúčaný študijný plán. Snaží 
sa viesť študentov a študentky tak, aby ho mohli dodržať a nemuseli prekročiť 
štandardnú dĺžku štúdia.  

c) sleduje aktuálne informácie k administratívnym pokynom ku štúdiu (napr. tvorba 
rozvrhu, odovzdávanie záverečných prác, prihlasovanie na štátne skúšky) a 
spolupracuje s prodekankou pre štúdium.  

d) oboznamuje študentov a študentky s pravidlami fungovania akademického 
prostredia, zoznamuje ich s princípmi života na vysokej škole, s princípmi zápisu 
predmetov v systéme AIS2, tvorby rozvrhu, s právami a povinnosťami 
študenta/študentky.  



e) pravidelne komunikuje so študentmi a študentkami. Poskytuje im rady v prípade 
nejasností, problémov so zápisom predmetov, s tvorbou rozvrhu v danom semestri. 
Poskytuje informácie a spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom a 
zamestnankyniam, riaditeľom a riaditeľkám ústavov, prodekanke pre štúdium a 
zamestnankyniam študijného oddelenia. 

f) v období zostavovania študijného plánu na daný akad. rok v AIS úzko spolupracuje so 
študentmi a študentkami, informuje ich o platných podmienkach prebiehajúceho 
zápisu predmetov. Usmerňuje študentov a študentky pri výbere predmetov 
a prihlasovaní predmetov na rozvrh. Počas prvých dvoch týždňov zimného a letného 
semestra pomáha študentom a študentkám pri optimalizácii skladby predmetov 
zápisného listu.  

g) v priebehu semestra poskytuje študentom a študentkám rady a rieši problémy 
spojené s organizáciou štúdia a jej praktickou realizáciou. 

h)  pri identifikovaní systémových a organizačných problémov, resp. v prípade podnetov 
študentov/tiek na zlepšenie kvality a realizácie štúdia v danom študijnom programe, 
informuje príslušného riaditeľa/ku ústavu a garanta/ku daného študijného programu. 

i) spolupracuje so študentským študijným radcom a prodekankou pre štúdium.   
 

Článok 12  
Koordinátor/ka pre mobility 

12.1. Koordinátorov a koordinátorky pre mobility menuje dekanka fakulty na návrh garanta 
alebo garantky študijného programu (hlavná zodpovedná osoba) na obdobie 3 rokov, a to 
pre každý študijný program zvlášť. 

12.2. Koordinátor a koordinátorka pre mobility najmä: 

a) participuje na príprave medzinštitucionálnych zmlúv v rámci programu Erasmus+, 
b) prispieva k propagácii mobilít a ich hodnoty pre kvalitu vzdelávania v príslušnom 

programe,  
c) participuje na príprave výberového konania a podieľa sa na tvorbe výberových 

kritérií pre mobilitu v príslušnom programe, 
d) konzultuje študijný plán alebo program stáže počas pred začiatkom študentskej 

mobility ale aj počas nej,  
e) participuje na procese uznávania kreditov získaných na zahraničnej univerzite 

alebo v zahraničnej organizácii.  
12.3. Koordinátor/ka pre mobility spolupracuje s fakultným koordinátorom/kou 

medzinárodných programov a fakultnou administrátorkou medzinárodných programov, 
najmä programu Erasmus+, podľa osobitného predpisu.2  

 
2 Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica rektora UK v Bratislave o pôsobnosti Univerzity Komenského 
v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+ 



Článok 13  

Koordinátor/ka pre uchádzačov/ky a študentov/ky so špecifickými potrebami 

13.1. Fakultný/á koordinátor/ka je kontaktnou osobou pre uchádzačov/čiek a študentov/tiek 
so špecifickými potrebami na fakulte. Fakultného koordinátora/ku z radov 
vysokoškolských učiteľov/liek poveruje výkonom činnosti dekanka, na návrh rád 
študijných programov.  

13.2.Úlohou fakultného koordinátora/ky je venovať pozornosť uchádzačom/kám 
a študentom/kám so špeciálnymi vzdelávacími potrebami tak, aby ich špeciálne 
vzdelávacie potreby boli súčasťou individuálneho študijného plánu. 

13.3. Podrobnosti o výkone o postavení, úlohách a oprávneniach fakultného koordinátora pre 
uchádzačov/ky a študentov/ky so špecifickými potrebami upravuje osobitný predpis. 3 

Článok 14 

Študentský študijný radca / Študentská študijná radkyňa  

14.1. V každom študijnom programe pôsobí jeden študentský študijný radca/študentská 
študijná radkyňa, pričom pre študijné programy, ktoré sa uskutočňujú v rámci jedného 
odboru, môže takúto činnosť vykonávať jedna osoba.  

14.2. Študentského študijného radcu/študentskú študijnú radkyňu menuje a odvoláva 
dekanka na návrh študentskej časti akademického senátu fakulty.  

14.3. Študentský študijný radca/študentská študijná radkyňa vykonáva svoju činnosť 
v spolupráci so študijným poradcom/kyňou v danom študijnom programe, 
koordinátorom/kou pre mobilitu, koordinátorom/kou pre študentov/ky so špecifickými 
potrebami a prodekankou pre štúdium.  

 
Článok 15 

Záverečné práce v bakalárskom a magisterskom štúdiu 
 

15.1 Vedúcich/e a témy záverečných prác vedených na danom pracovisku schvaľuje príslušný 
riaditeľ/ka ústavu podľa kritérií stanovených radou študijného programu; do stanovenia 
týchto kritérií schvaľuje vedúcich/e záverečných prác rada študijného programu. 

15.2. Témy záverečných prác musia byť stanovené takým spôsobom, aby umožňovali 
študentovi/ke v rozsahu stanovenom pre daný typ záverečnej práce spracovať vybranú 
problematiku v danom študijnom programe.  

 
3 Vnútorný predpis UK č. 23/2014 – Smernica rektora UK v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami 



15.3. Záverečná bakalárska práca musí byť zadávaná tak, aby jej spracovaním a obhajobou 
študent/ka preukázal/a, že 
a) má schopnosť zhromažďovať a interpretovať relevantné informácie v študijnom 

odbore a robiť informované rozhodnutia, ktoré zohľadňujú aj spoločenské, vedecké a 
etické aspekty,  

b) vie komunikovať informácie, koncepty, problémy a riešenia odbornému aj laickému 
publiku. 

15.4. Diplomová práca musí byť zadávaná tak, aby jej spracovaním a obhajobou študent/ka 
preukázal/a, že 

a) má schopnosť integrovať vedomosti, zvládať zložitosť a formulovať rozhodnutia pri 
neúplných alebo obmedzených informáciách týkajúcich sa problémov v danom 
študijnom odbore, pričom však zahŕňajú spoločenskú a etickú zodpovednosť 
spojenú s uplatňovaním ich vedomostí a rozhodnutí,  

b) vie jasne a jednoznačne komunikovať závery, ich poznatky a zdôvodnenia 
odborníkom aj laickým adresátom.  

15.5. Podrobné obsahové požiadavky na záverečné práce podľa štruktúry študijných 
programov a súvisiace kvalitatívne požiadavky na absolvovanie štátnych skúšok určí 
osobitný predpis, na návrh rád študijného programu.  

15.6. Za dodržanie pravidiel podľa odseku 2 až 5 zodpovedá   riaditeľ/ka  ústavu, ktorý/á témy 
záverečných prác a predbežné zadania schvaľuje. 

15.7. Pokiaľ príslušný/á  riaditeľ/ka ústavu zistí, že vypísaná téma záverečnej práce nie je v 
súlade s odsekmi 2 až 5, takúto tému nesmie schváliť v administratívnom systéme a 
vyzve príslušného vedúceho/u záverečnej práce o úpravu názvu témy alebo anotácie 
témy.   

15.8.  Rada pre kvalitu  fakulty vykoná minimálne jedenkrát náhodnú kontrolu obsahu zadaní 
záverečných prác zverejnených prostredníctvom systému AIS 2 v danom akademickom 
roku, a to za účelom skontrolovania, či tieto svojím obsahom zodpovedajú kvalitatívnym 
požiadavkám pre príslušný stupeň štúdia. V prípade zistenia nedostatkov tieto oznámia 
riaditeľovi/ke ústavu a rade(ám) študijného programu a odporučia náležitú nápravu. 

 
Siedma časť 

Niektoré osobitné ustanovenia týkajúce sa tvorivej činnosti 
Článok 16 

Niektoré pravidlá tvorivej činnosti na fakulte 
 

16.1. Rada pre kvalitu fakulty jedenkrát ročne zhodnotí tvorivú činnosť na fakulte z 
kvalitatívneho hľadiska pričom zároveň určí kvalitatívne najhodnotnejšie výstupy tvorivej 
činnosti zamestnancov/kýň a doktorandov/ky podľa kritérií excelentnosti vedy.4 Na 
tento účel si vyžiada príslušné podklady aj príslušných pracovísk fakulty, pričom pri 

 
4 Kritériá excelentnosti vedy definuje metodika hodnotenia vedy MŠVVaŠ SR a kritériá rozdeľovania dotácie za 
výstupy tvorivej činnosti, v súlade s medzinárodnými štandardami.  



hodnotení možno vychádzať aj z informácií, ktoré majú členovia/ky Rady pre kvalitu 
fakulty z vlastnej činnosti.  

16.2. Rada pre kvalitu fakulty sústavne, na základe podnetu alebo z vlastného uváženia, 
hodnotí tvorivú činnosť na fakulte z kvalitatívneho hľadiska v prípade publikácií, ktoré by 
mohli ohrozovať reputáciu fakulty. Uvedené oprávnenie Rady pre kvalitu fakulty sa 
vzťahuje na všetky publikácie zamestnancov/kyne fakulty a doktorandov/ky, a to bez 
ohľadu na ich kategorizáciu v rámci tvorivej činnosti. V prípade zistených nedostatkov 
tieto postúpi dekanke fakulty spolu s návrhom riešenia. 

16.3. Ak Rada pre kvalitu fakulty zistí porušenie Etického kódexu univerzity v súvislosti s 
tvorivou činnosťou na fakulte, bezodkladne o tom informuje Etickú komisiu fakulty a 
predloží jej svoje stanovisko k danej veci. Etická komisia fakulty si pri prešetrovaní 
porušení etických pravidiel univerzity v súvislosti s tvorivou činnosťou, ako aj v súvislosti 
s inými činnosťami súvisiacimi s vedou a výskumom môže vyžiadať stanovisko Rady pre 
kvalitu fakulty. 

16.4. Na účely stanovenia kvantitatívnych požiadaviek každoročného hodnotenia tvorivej 
činnosti postupuje Rada pre kvalitu podľa platných vnútorných predpisov fakulty 
v oblasti plnenia požiadaviek výstupov vedeckej činnosti stanovenej pomerne za 
príslušné obdobie a vo vzťahu k funkčnému miestu. 5 

 
 Článok 17 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

17.1. Rada pre kvalitu fakulty ustanovené podľa vnútorných predpisov účinných pred 
účinnosťou tohto vnútorného predpisu sa považujú odo dňa účinnosti tohto predpisu za 
Radu pre kvalitu fakulty podľa tohto vnútorného predpisu; členstvo, funkcia 
predsedu/níčky v nej ostáva zachovaná.    

17.2. Jednotlivé orgány, procesy a pravidlá podľa tohto predpisu musia byť v súlade s týmto 
predpisom odo dňa 1. septembra 2022. Dovtedy, ak je to účelné, možno postupovať aj 
podľa doterajších predpisov s výnimkou prípadov, ktoré sú súčasťou procesu 
zosúlaďovania s týmto predpisom. 

17.3. Týmto sa rušia vnútorné predpisy fakulty:  
§ Č. 7/2019: Štatút Rady pre kvalitu Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK 

v Bratislave  

 
5 Vnútorný predpis FSEV UK č. 8/2019 - Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na 
Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave  
Vnútorný predpis FSEV UK č. 9/2019 - Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií odborných asistentov a 
výskumných pracovníkov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave v znení 
dodatku č. 1 
Vnútorný predpis FSEV UK č. 3/2020 - Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK 
Úprava organizácie, zabezpečenie kvality a hodnotenie kvality doktorandského štúdia na FSEV UK v Bratislave 
 



§ Č. 1/2021: Opatrenia FSEV UK na podporu študentov a študentiek a zabezpečenie 
procesov efektívneho učenia sa, vyučovania a hodnotenia orientovaného na 
študenta/ku 

§ Č. 2/2021: Pravidlá navrhovania, schvaľovania, monitorovania a rušenia študijných 
programov a zabezpečenie systému kvality na FSEV UK  

17.4. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Vedeckou 
radou fakulty. 

 
 
V Bratislave, 15.2.2022    doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
        dekanka 
 
  


