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SPRÁVA O VZDELÁVACEJ ČINNOSTI NA FSEV UK V ROKU 2017 

 

 

1  Študijné programy  

  FSEV UK v akademickom roku 2017/2018 zabezpečovala  vzdelávaciu činnosť 

v nasledujúcich študijných  programoch: 

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium):  

➢ aplikovaná ekonómia (AE), 

➢ európske štúdiá (ES), 

➢ sociálna antropológia (SA), 

➢ sociálna a pracovná psychológia (SPP).  

 

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium): 

➢ aplikovaná ekonómia (mgAE), 

➢ európske štúdiá (mES), 

➢ sociálna antropológia (mSA), 

➢ sociálna a pracovná psychológia (mSPP), 

➢ verejná politika (mVP).  

 

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium):  

➢ európske štúdiá a politiky, 

➢ sociálna a pracovná psychológia, 

➢ sociálna antropológia,  

➢ verejná politika. 

 



2  Počty študentiek a študentov  

V tejto časti uvádzame počet alebo pomer zapísaných a prijatých študentiek a študentov na 

jednotlivé študijné programy v prvom roku a ďalších rokoch štúdia, počet študujúcich študentiek a 

študentov vo vyšších ročníkoch, ďalej počet študentov, ktorí zanechali štúdium alebo boli vylúčení 

zo štúdia. Ďalšou kategóriou je počet absolventov študijných programov. Pozornosť venujeme aj 

kvalite prijatých uchádzačov vyjadrenej  výsledkami dosiahnutými v prijímacom konaní. 

Tabuľka 1 obsahuje vývoj počtu prijatých študentov na bakalárske štúdium. Základom pre ďalšiu 

analýzu je celkový počet prihlášok na jednotlivé študijné programy ako prioritné študijné 

programy: 

• aplikovaná ekonómia   117 

• európske štúdia    175 

• sociálna a pracovná psychológia 226 

• sociálna antropológia   44 

Ďalej je možné konštatovať, že počet uchádzačiek a uchádzačov sa zvýšil, čím bol spôsobený aj 

vyšší počet prijatých študentiek a študentov. Najvyšší nárast je možno sledovať v odbore 

aplikovaná ekonómia a sociálna antropológia, ktoré po minulé akademické roky trpeli nižším 

počtom prihlášok, čo malo za následok aj nižší počet prijatých a následne nenaplnenie 

predpokladaného počtu prijatých uchádzačiek a uchádzačov. Čo sa týka prvého a druhého kola 

prijímacieho konanie, prijaté uchádzačky a prijatí uchádzači v druhom kole tvoria 19% všetkých 

prijatých. Zároveň počet návratiek v druhom kole prijímacieho konanie prekročil 74%. V tomto 

zmysle možno považovať druhé kolo prijímacieho konania za veľmi prínosné. 

Tabuľka 2 obsahuje počty zapísaných študentiek a študentov do prvého ročníka bakalárskeho 

štúdia, spolu s informáciou o pomere  zapísaných a prijatých študentiek a študentov na študijné 

programy. Z tabuľky možno vyčítať, že úspešnosť v jednotlivých študijných programoch fluktuuje. 

Výraznejší rozdiel pozorujeme v študijnom programe aplikovaná ekonómia, kde počet zapísaných 

vzrástol o vyše 20%. Tabuľka však indikuje, že pre mnohé uchádzačky a uchádzačov je štúdium na 

FSEV UK iba poistkou oproti štúdiu na iných univerzitách alebo fakultách. Ďalším zaujímavým 

pozorovaním je vývoj v študijnom programe sociálna antropológia, kde sa absolútny počet 

uchádzačov, prijatých aj zapísaných študentov výrazne zvýšil. Jedným z dôvodov nárastu počtu 

prijatých a zapísaných uchádzačiek a uchádzačov predovšetkým v študijnom programe sociálna 

antropológia bolo aj zasielanie možnosti prijatie na alternatívny študijný program neprijatým 

uchádzačkám a uchádzačom o študijný program sociálna a pracovná psychológia.  

Tabuľka 3 sa venuje počtom návratiek, ktoré udávajú približný záujem o zápis na jednotlivých 

študijných programoch. Z tabuľky možno konštatovať celkovo vysokú úspešnosť študijných 



programov osloviť uchádzačky a uchádzačov v poslednom kroku v procese prijímacieho konania.  

V tabuľke 4 uvádzame minimálny počet bodov potrebný na prijatie do prvého ročníka 

bakalárskeho štúdia v jednotlivých študijných programoch. Najvyšší počet bodov potrebný na 

prijatie bol v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia. Toto je výsledkom najvyššieho 

počtu prihlášok, či už celkovo, alebo s prioritným študijným programom.  

Prijímacie konanie v bakalárskom stupni štúdia bolo v porovnaní s ostatnými akademickými rokmi 

počtovo pozitívnejšie. Takýto trend umožní v budúcnosti postupne sprísniť kritériá pre uchádzačky 

a uchádzačov a následne sa vyhnúť vysokému počtu zanechaných alebo vylúčených študentiek 

a študentov v priebehu alebo na konci prvého ročníka bakalárskeho stupňa.  

 

Tabuľka č. 1: Počty študentiek a študentov prijatých do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.  

Študijný 

program 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

celkový 1.kolo 2.kolo 

AE 54 55 116 84 32 

ES 177 123 156 125 31 

SPP 129 92 110 110 - 

SA 35 14 68 45 23 

Spolu 395 284 450 364 86 

 

Tabuľka č. 2: Zapísané/í študentky a študenti 1.r. bakalárskeho štúdia 

Študijný 

program 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

AE 9 16,67% 11 20% 50 43,1% 

ES 71 40,11% 75 60,97% 90 57,69% 

SPP 67 51,94% 72 68,26% 64 58,18% 

SA 8 22,86% 10 71,40% 39 57,35% 

Spolu 
/Priemer 

155 39,24% 168 59,15% 243 54% 

Tabuľka č. 3: počet návratiek a percentuálny prepočet zapísaných uchádzačiek a uchádzačov 

oproti počtu návratiek v prijímacom konaní na akad. rok 2018/2019 

Študijný program Počet návratiek  Percento zapísaných 

AE 53 94,34% 

ES 90 100% 

SPP 65 98,46% 



SA 40 97,5% 

Spolu 248 97,98% 

 

Tabuľka č. 4: Minimálny počet bodov potrebných na prijatie  

Študijný program 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

AE 24,03 20 21,40 

ES 15,70 11,4 10,65 

SPP 55,00 60,45 61,50 

SA 15,45 28 19,40 

Priemer 27,54 29,96 28,23 

 

 

Tabuľky 5 - 7 uvádzajú počty prijatých a zapísaných študentov do prvého roku dennej formy 

magisterského štúdia a  maximálne priemerné hodnotenie zo štátnej záverečnej skúšky 

postačujúce na prijatie. 

 

V tabuľke 5 a 6 možno pozorovať miernu klesajúcu tendenciu počtu prijatých a zapísaných 

študentiek a študentov s výnimkou študijného programu sociálna a pracovná psychológia. 

Základom pre ďalšiu analýzu je aj počet poslaných prihlášok na prioritný študijný program: 

• aplikovaná ekonómia   23 

• európske štúdiá    54 

• sociálna a pracovná psychológia  69 

• sociálna antropológia   8 

• verejná politika    25 
 

V programe sociálne a pracovná psychológia nielenže narástol počet prijatých uchádzačiek 

a uchádzačov, ale i percento zapísaných študentiek a študentov oproti počtu prijatých. Mierny 

pokles v kontexte prijatých i zapísaných zaznamenal študijný program európske štúdiá. Tento 

pokles možno odôvodniť aj odlivom absolventiek a absolventov na zahraničné univerzity.  

Počet prijatých študentiek a študentov v druhom kole tvorí viac ako 13% celkovo prijatých, 

z ktorých sa 15 uchádzačiek a uchádzačov ( 71%) aj na štúdium zapísalo. Týchto 15 uchádzačiek 

a uchádzačov tvorí 12% celkového počtu zapísaných študentiek a študentov. 

 

Tabuľka č. 5: Počty študentov prijatých do 1.r. magisterského štúdia  

Študijný 

program 
2016/2017 2017/2018 

2018/2019 

Celkovo/       1.kolo/          2.kolo  



mgAE 34 32 20 17 3 

mES 66 63 45 33 12 

mPP 52 38 59 59 - 

mSA 9 16 6 4 2 

mVP 18 15 24 20 4 

Spolu  179 164 154 133 21 

 

Tabuľka č. 6: Zapísaní študenti 1.r. magisterského štúdia 

Študijný program 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

mgAE 33 97,06% 24 75% 13 65% 

mES 50 75,76% 58 92,06% 37 82,22% 

mPP 45 86,54% 30 78,95% 50 84,74% 

mSA 8 88,89% 10 62,5% 4 66,66% 

mVP 15 83,33% 15 100% 20 83,33% 

Spolu / Priemer 151 84,35% 137 83,54% 124 80,5% 

 

Tabuľka č. 7: Maximálny priemer potrebný na prijatie  

Študijný program 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

mgAE 2,83 2,67 3,00 

mES 3,00 2,17 3,00 

mPP 2,40  2,33 3,00 

mSA 3,00 1,67 3,00 

mVP 3,00 2,83 3,00 

Priemer 2,84  2,33 3,00 

 
 
Študujúci podľa jednotlivých ročníkov 
 
Počet zapísaných študentov sa každoročne upravuje o študentov, ktorí majú štúdium prerušené, 

štúdium zanechajú alebo sú vylúčení pre nesplnenie podmienok. 

Počty študentov študujúcich v jednotlivých ročníkoch bakalárskeho štúdia a počty vylúčených, 

v členení podľa študijných programov, obsahuje tabuľka 8. Tu možno konštatovať, že najviac 

vylúčení a zanechaní sa spracúva v prvom roku bakalárskeho štúdia vo všetkých študijných 

programoch. Vylúčené/í a zanechané/í študentky a študenti tvoria niečo vyše 10% všetkých 

zapísaných v ostatnom akademickom roku.  Pomer vylúčení a zanechaní je približne rovnaký. 

V druhom aj treťom roku bakalárskeho štúdia už nepozorovať veľké zmeny. Preto možno tvrdiť, že 

po prvom sa prefiltruje zoznam študentov a štúdium napokon dokončí drvivá väčšina, čo prejde 



prvým ročníkom.  

Tabuľka 9 uvádza rovnaké informácie za magisterský  stupeň štúdia.  

 

Tabuľka č. 8: Študujúci (k 31.10.2017) a zanechania, vylúčenia v akad. roku 2017/2018, 

bakalársky stupeň  

ŠTUDIJNÝ 

PROGRAM 

Študujúci Vylúčení + zanechaní + zanechaní PŠDŠ 

1R 2R 3R 1R  2R 3R  

AE 11 35 36 9 0 1 

ES 75 49 43 19 0 2 

SPP 72 49 24 12 1 2 

SA  10 15 14 6 1 0 

Spolu  168 148 117 46 2 5 

 433 53 

 
 

Tabuľka č. 9: Študujúci (k 31.10.2017) a zanechania, vylúčenia v ak. roku 2017/2018, 

magisterský stupeň  

ŠTUDIJNÝ 

PROGRAM 

Študujúci 
Vylúčení  + zanechaní 

+ zanechaní PŠDŠ 

1R 2R 1R 2R 

mgAE 19 34 1 0 

mES 83 53 6 4 

mPP 41 46 3 1 

mSA  15 8 2 0 

mVP 27 14 2 0 

Spolu  185 155 14 5 

 340 19 

 

Absolventky a absolventi 
 
Ukazovateľ celkového počtu absolventiek a absolventov, ako aj podiel absolventiek a absolventov 

k celkovému počtu zapísaných študentiek a študentov je jedným z dôležitých kritérií hodnotenia. 

Tabuľka 10 uvádza počty absolventiek a absolventov v jednotlivých akademických rokoch. Tu 

možno sledovať, s výnimkou štud. programu SPP klesajúcu tendenciu v počte absolventiek 

a absolventiek. Toto kvantitatívne vyjadrenie by však bolo potrebné doplniť i informáciou o kvalite 

absolventiek a absolventov a ich pokračovaním na trhu práce. 



 

Tabuľka 11 zobrazuje počty študentiek a študentov bakalárskeho štúdia, ktorí nastúpili na štúdium 

v ak. roku 2015/2016 a ukončili štúdium v roku 2017/2018 a magisterského štúdia, ktorí začali 

štúdium v ak. roku 2016/2017 a ukončili ho v roku 2017/2018.  

V rámci bakalárskeho stupňa je úspešnosť ukončenia štúdia pomerne nízka – 51,50%. Je to 

spôsobené hlavne pomerne vysokým počtom zanechaných a vylúčených študentiek a študentov 

v prvom roku štúdia z rôznych dôvodov, vrátane nevhodne vybraného študijného programu. Na 

rozdiel od bakalárskeho stupňa, na magisterskom stupni pozorujeme 82% úspešnosť, čo 

odzrkadľuje menší odlev študentiek a študentov zapísaných do prvého roka magisterského štúdia.  

 

Tabuľka 10: Počet absolventiek a absolventov 

Študijný 

program 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

AE 46 36 20 

ES 45 43 34 

SPP 38 26 41 

SA 9 13 8 

mgAE -  16 31 

mES  60 45 35 

mPP 32 39 40 

mSA 15 12 7 

mVP 40 17 11 

Spolu  285 247 227 

 

Tabuľka 11: Úspešnosť pri ukončení štúdia 

Študijný 

program 

– Bc.  

Zapísaní 

v 2015/2016 

Absolventi 

v 2017/2018 

Podiel 

absolventov 

zo 

zapísaných 

študentov 

AE 38 20 52,63% 

ES 74 34 45,9% 

PP 50 41 82% 

SA 38 8 21% 

SPOLU  200 103 51,5% 

Študijný 

program 

– Mgr.  

Zapísaní 

v 2016/2017 

Absolventi 

v 2017/2018 

Podiel 

absolventov 

zo 

zapísaných 

študentov 

mgAE 33 31 93,93% 

mES  50 35 70% 



mPP 45 40 88,88% 

mSA 8 7 87,5% 

mVP 15 11 73,33% 

SPOLU  151 124 82,12 

Celkový 

súčet 

351 227 64,67% 

 
3. Učitelia 

 
 

K 30. 6. 2018 pôsobilo na FSEV UK 39 interných zamestnankýň a zamestnancov, ktoré/í 

zabezpečovali výučbu. Z toho 30 je učiteliek a učiteľov (28 zamestnaných na ustanovený 

týždenný pracovný čas, 2 na kratší pracovný čas) a 9 je výskumných pracovníčok a pracovníkov, 

z toho 1 na kratší pracovný čas. V tabuľke č. 12 uvádzame  prepočítané počty učiteliek a učiteľov 

a výskumných pracovníčok a pracovníkov na jednotlivých ústavoch fakulty, počty študentiek a 

študentov zapísaných na bakalárske a magisterské študijné programy zabezpečované ústavmi v 

dennej forme,  ako aj pomer študentiek a študentov na jednu učiteľku a učiteľa. 

Tabuľka 12: Počty pedagogických a výskumných pracovníčok a pracovníkov  

Ústavy  Počet pedagogických 

a výskumných pracovníčok 

a pracovníkov (prepočítaný)  

Počet študentiek a 

študentov v dennej 

forme štúdia 

Počet študentiek a 

študentov na 

učiteľku/učiteľa  

ÚAP 7 232 33,14 

ÚE 6 135 22,5 

ÚEŠMV 

(+VCĽP) 
13,09+1 303 21,5 

ÚSA 8 62 7,75 

ÚVP 3 41 13,66 

SPOLU 38,09 733 19,24 

 

 


