
UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE 
Fakulta socialnych a ekonomickych vied 

Ustav verejnej politiky 

Mlynske Luhy 4, 821 05 Bratislava 

Zapisnica zo stretnutia Rady studijneho programu Verejna politika (magistersky 
stupen) z dna 04.10.2022 

Pritomni clenovia Rady studijneho programu: 
-Emilia Sicakova-Beblava 
Katarina Staronova 
Matus Slaboda 
Brian Fabo 
Robert M. Hudec (zastupca studentov) 

Nepritomni clenovia Rady studijneho programu: 
Marta Kahancova 
Ctibor Kos .. t:al (zastupca zamestnavatel'ov) 

Program: 
1. Otvorenie a schvalenie programu 
2. Definovanie studijnych trajektorii programu verejna politika 
3. Navrh zmien opisu studijneho programu 
4. Pravomoci a pravidla Rady studijneho programu 
5. Schvalenie veducich a temy zaverecnych prac a stanovenie kriterif pre schval'ovanie 

riaditel'om 
6. Diskusia o predmete Odborna staz 
7. Moznosti akreditacie noveho programu 
8. Moznosti spoluprace s UAE 
9. Ostatne 

1. Pritomni sa poctom hlasov 5 z 5 uzniesli na bodoch programu rokovania rady studijneho 
programu 

2. Pritomni hlasovali o uznavani predmetov a uznavani studijnych trajektorii v ramci programu. 
Trajektorie a uznavania predmetov su opisane v Prilohe cislo 1 tejto zapisnice. Pritomni sa 
uzniesli za poctom hlasov 5 z 5. 

3. Pritomni hlasovali o navrhu zmien opisu studijneho programu. Tieto zmeny sa tykaju jednak 
napravania chyb z nedbalosti pri tvorbe opisu studijneho programu, aka aj reflexie kapadt 
a moznosti programu. Navrh zmien je opisany v Prilohe cislo 2 tejto zapisnice. Pritomni sa 
uzniesli za poctom hlasov 5 z 5. 

4. Pritomni boli oboznameni s pravomocami Rady studijneho programu na zaklade 
Vnutorneho predpisu c. 1/2022 ktory upravuje vnutorny system zabezpefovania kvality 
vysokoskolskeho vzdelavania v podmienkach Univerzity Komenskeho v Bratislave, Fakulty 
socialnych a ekonomickych vied 

5. Pritomni hlasovali o schvaleni zaverecnych prac a ich veducich, ako aj stanovili kriteria pre 
schval'ovanie riaditel'om ustavu. Pritomni sa uzniesli za poctom hlasov 5 z 5. 
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6. Diskusia o predmete Odborna staz sa venovala obsahu a podmienkam ustanovenia tohto 
predmetu. Organizacie, na ktorych bude mozne staz vykonavat budu musiet mat 
uzatvorenu zmluvu s Ustavom verejnej politiky. Staz bude otvarana ako v letnom, tak 
iv zimnom semestri prveho aj druheho rocnika magisterskeho studia so ziitafou rovnou 6 
ECTS. 5tudenti si ju budu moct zapisat' raz. Podmienkou absolvovanie staze bude 
potvrdenie o absolvovanf ako aj vystup zo staze buc:fv podobe reflexie alebo analytickeho 
vystupu. Financne ohodnotenie stazistu nebude zohl'adnovane ako podmienka pre uznanie 
alebo neuznanie staze. 

7. Pritomni prebrali moznosti akreditacie noveho studijneho programu. Robert M. Hudecje 
povereny dohl'adanim informacii. 

8. Moznosti spoluprace s UAE boli prebrane a na zaklade moznosti a kapadt bu?e dohodnute 
spolocne stretnutie s UAE, na ktorom budu prebrate viacere modely spoluprace. 

9. Ostatne body neboli prinesene nikym z pritomnych. 

-------
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Príloha č.1: Definovanie študijných trajektórií programu verejná politika (k zápisnici zo 
stretnutie Rady študijného programu Verejná politika (magisterský stupeň) z dňa 04.10.2022 
 
V tabuľke 1 sú uvedené zmeny predmetov v novom štud. pláne (ľavý stĺpec) a pôvodné predmety 
v pôvodnom štud. pláne (pravý stĺpec). V riadku sú vždy uvedené, ktoré nové predmety sa uznávajú 
za pôvodné predmety. 
 
Tabuľka 1: uznávanie kurzov v novom štud. pláne 

Aktuálny štud. plán v opise štud. 
programu 

Pôvodný štud. plán 

Technicky vedeckého písania v 
spoločenských vedách  

(3 ECTS, ZS, P (A)) 

Techniky vedeckého písania v spoločenských 
vedách  

(6 ECTS, ZS, P (A)) 
Behaviorálna politika 1  

(6 ECTS, LS, PV (B)) 
Behaviorálna verejná politika  

(3 ETCS, LS, PV (B)) 

Hospodárska politika  
(3 ECTS, LS, P (A)) 

Hospodárska politika  
(6 ECTS, LS, PV (B)) 

Sociologické aspekty verejnej 
politiky  

(6 ECTS, ZS, P (A)) 

Sociálne aspekty verejnej politiky  
(6 ECTS, ZS, P (A)) 

Miestna a regionálna politika  
(6 ECTS, LS, P (A)) 

Miestna a regionálna politika 
(6 ECTS, LS, P (A)) 

Diplomový seminár 1 
(3 ECTS, ZS, P (A)) 

Diplomový seminár 1 
(6 ECTS, ZS, P (A)) 

Diplomový seminár 2 
(3 ECTS, LS, P (A)) 

Diplomový seminár 2 
(6 ECTS, LS, P (A)) 

Analýza verejnej politiky 
(6 ECTS, ZS, P (A)) 

Analýza verejnej politiky 1 
(6 ECTS, LS, P (A)) 

 
 
Dva predmety Sociologické aspekty verejnej politiky a Verejné právo a verejná politika sú 
otvárané obrok (jeden AR Sociologické aspekty verejnej politiky a druhý AR Verejné právo a verejná 
politika). Týmto opatrením zvyšujeme efektívnosť výučby – zväčšujeme skupinu študentov na 
predmetoch. 
 
V prípade, ak nejaký študent alebo študentka neabsolvuje Sociologické aspekty verejnej politiky 
a/alebo Verejné právo a verejná politika, majú alternatívu zapísať a absolvovať predmet 
z príbuznou obsahovou náplňou a záťažou ako pôvodné predmety, ktoré sú uvedené v tabuľke 2. 
Zápis takejto alternatívy ako výberového predmetu podlieha schváleniu študijný poradcom. 
 
Tabuľka 2: alternatívy ku kurzom Sociologické aspekty verejnej politiky a Verejné právo a verejná 
politika 

Predmet Pozn. 
Spravodlivosť a rovnosť: moderná politická 
filozofia 

6 ECTS, ZS, EŠ 

Medzinárodné právo 6 ECTS, ZS, EŠ 
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Politiky rodovej rovnosti 6 ECTS, ZS, EŠ 
Sektorové politiky EÚ v praxi 6 ECTS, LS, EŠ 

Teória hier 6 ECTS, LS, AE 
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Príloha č. 2: Návrh zmien opisu študijného programu (k zápisnici zo stretnutie Rady študijného 
programu Verejná politika (magisterský stupeň) z dňa 04.10.2022 
 
 
Návrh úprav do Opisu študijného programu  
 

Predmet Odborná stáž  
  
Návrh úpravy:   
Predmet “Odborná stáž” za 3 kreditov, povinne voliteľný (B), rozsah 10z. Predmet sa otvára v ZS 
a LS každý AR. Vyučujúca Katarína Staroňová.  
  
Pôvodne predmet “Odborná stáž” bola za 3 kredity, voliteľný (C), rozsah 10z, LS. Vyučujúca Andrea 
Figuli.  
  
Zdôvodnenie zmeny: zreálnenie záťaže predmetu Odborná stáž (6 ECTS kreditov = 120 hodín za 
semester, cca 10 hodín týždenne). Študenti a študentky majú minimálne 1,5 pracovného dňa bez 
kontaktnej výučby, čím sa vytvára priestor na absolvovanie Odbornej stáže. Zároveň došlo 
k špecifikovaniu formu a typ záverečného výstupu.  
  
Predmet Sociologické aspekty verejnej politiky  
  
Návrh úpravy: Predmet nebude alternovať a bude učený v 1ZS  
  
Zdôvodnenie zmeny: Alternácia predmetov nie je vhodná pre študentov, ktorí majú nadštandardnú 
dĺžku štúdia  
  
Predmet Verejné právo a verejná politika  
  
Návrh úpravy: Predmet nebude alternovať a bude učený v 2ZS  
  
Zdôvodnenie zmeny: Alternácia predmetov nie je vhodná pre študentov, ktorí majú nadštandardnú 
dĺžku štúdia  
  
Predmet Hospodárska politika   
  
Návrh úpravy:   
Zmena kreditov zo 6 na 3 kredity. Zostáva v ZS ako povinný kurz (A).  
  
Zdôvodnenie zmeny: Nedopatrením boli v pôvodnom opise študijného programu pôvodné kredity, 
no keďže sa zmenila záťaž za 1P + 1S, plánovali sme zmeniť počet kreditov na 3. Touto úpravou 
zosúladíme záťaž s počtom ECTS kreditov.  
  
Klimatická neutralita a klimatické politiky  

  
Návrh úpravy:   
Vyhodiť zo študijného plánu  
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Zdôvodnenie zmeny: Predmet nebude vyučovaný kvôli personálnym zmenám  
  
  
Predmet Participatívna tvorba verejnej politiky v projektovom cykle  
  
Návrh úpravy:   
Zmena kreditov zo 6 na 3 kredity. Zostáva v ZS ako povinne voliteľný kurz (B).  
  
Zdôvodnenie zmeny: Nedopatrením boli v pôvodnom opise študijného programu pôvodné kredity, 
no keďže sa zmenila záťaž za 1P + 1S, plánovali sme zmeniť počet kreditov na 3. Touto úpravou 
zosúladíme záťaž s počtom ECTS kreditov.  
  
Predmety Štatistická analýza 1 a Štatistická analýza 2  
  
Návrh úpravy:   
Pridať oba predmety do študijného plánu a opisu študijné programu ako povinne voliteľné 
predmety, 6 ECTS (Štatistická analýza 1 v LS; Štatistická analýza 2 v ZS).  
  
Zdôvodnenie zmeny: Predmety sú čiastočne alebo úplne učené pracovníkmi ÚVP a obsahovou 
náplňou zapadajú do študijného programu verejná politika.  
  
  
Predmet Makroekonomické modelovanie  
  
Návrh úpravy:   
Pridať predmet do študijného plánu a opisu študijné programu ako povinne voliteľný predmet, 6 
ECTS (Makroekonomické modelovanie v LS)  
  
Zdôvodnenie zmeny: Predmet obsahovou náplňou zapadá do študijného programu verejná 
politika.  
  
Pridanie študijných trajektórii  
  
Návrh úpravy:  
Vytvorenie dvoch študijných trajektórii – Analytik pre verejný sektor a Manažér pre verejný sektor  
  
V 1 LS si podľa trajektórii zapisujú  
  
Analytik pre verejný sektor  
Nie je nutné zapísať si PV  
  
Manažér pre verejný sektor (3 ECTS minimálne)  
Participatívna tvorba verejnej politiky v projektovom cykle  
  
Bez špeciálnej trajektórie všetko z vyššie uvedených alebo aj predmety:  
Rodové politiky  
  
V 1 ZS si podľa trajektórii zapisujú  
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Analytik pre verejný sektor (6 ECTS minimálne)  
Štatistika 1  
  
Manažér pre verejný sektor (6 ECTS minimálne)  
Riadenie ľudských zdrojov vo verejnom sektore  
  
Bez špeciálnej trajektórie všetko z vyššie uvedených alebo aj predmety:  
Behaviorálna verejná politika 1   
  
V 2 LS si podľa trajektórii zapisujú  
  
Analytik pre verejný sektor (6 ECTS minimálne)  
Štatistika 2  
alebo  
Makroekonomické modelovanie   
  
Manažér pre verejný sektor (6 ECTS minimálne)  
Rozvoj a vzdelávanie manažérov  
  
Bez špeciálnej trajektórie všetko z vyššie uvedených alebo aj predmety:  
Rodové politiky (možnosť v 1 aj 2 LS)  
Zdravotná politika  
Politicko-administratívne vzťahy  
  
V 2 ZS si podľa trajektórii zapisujú  
  
Analytik pre verejný sektor (3 ECTS minimálne)  
Evaluácia verejnej politiky  
  
Manažér pre verejný sektor   
Nie je potrebné zapísať si PV  
  
Bez špeciálnej trajektórie všetko z vyššie uvedených alebo aj predmety:  
Behaviorálne verejná politika 2  
  
Bez ohľadu na semester si podľa trajektórii zapisujú  
  
Analytik pre verejný sektor (3 ECTS minimálne)  
Odborná stáž  
  
Manažér pre verejný sektor (3 ECTS minimálne)  
Odborná stáž  
  
Bez špeciálnej trajektórie všetko z vyššie uvedených alebo aj predmety:  
  
  
 


