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PRÍHOVOR DEKANKY  

 
 

Milé a vážené študentky, študenti, kolegyne, kolegovia, spolupracovníci a priaznivci fakulty, 
 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied pokračuje v akademickom roku 2014/2015 v 

druhom desaťročí svojho pôsobenia v akademickom prostredí na Slovensku. Naša fakulta 

vznikla ako najmladšia, trinásta fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2002. 

Univerzita Komenského si pripomína v roku 2014 95. výročie svojho vzniku. Bola prvou 

vysokou školou na Slovensku, ktorá poskytla slovenským študentom možnosť študovať v ich 

rodnej reči. Dnes je najväčšou a najvýznamnejšou slovenskou univerzitou, ktorá sa aktívne 

zúčastňuje na činnosti renomovaných medzinárodných vysokoškolských inštitúcií 

v európskom priestore, vytvára predpoklady na ďalší rozvoj svojich vzdelávacích a vedeckých 

programov a umožňuje komplexnú prípravu študentov ponukou najmodernejších 

a spoločensky najužitočnejších smerov vedy a výučby. Rozhodnutie zriadiť novú fakultu 

orientovanú na sociálne vedy súviselo s analogickými krokmi v akademickom prostredí 

európskych krajín a bolo v súlade so svetovými trendmi  vývoja sociálnych a ekonomických 

vied na prelome tisícročia. Vznikla tak fakulta, ktorá zaviedla do univerzitného vzdelávania 

v podmienkach Slovenska dovtedy neexistujúce, ale celospoločenským vnútorným a 

medzinárodným vývojom inšpirované nové študijné programy.  

Základným cieľom fakulty je postupné utváranie interdisciplinárneho charakteru štúdia 

a zamerania výskumu tak, aby príprava a profil absolventov fakulty zodpovedali súčasným 

požiadavkám pracovného trhu doma a vo svete. Fakulta od začiatku svojej existencie 

uplatňuje  základné princípy Bolonského procesu a hlási sa k cieľom prehĺbenia kvality 

procesov vzdelávania, zlepšeniu mobility študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov, 

ako aj k zámeru posilnenia európskej dimenzie vo vysokom školstve. Kreditový systém 

trojstupňového univerzitného štúdia na fakulte ponúka možnosti bakalárskych, magisterských 

a doktorandských programov. Pretrvávajúci záujem domácich uchádzačov o štúdium 

akreditovaných študijných programov vedno so zvyšujúcim sa počtom zahraničných 

záujemcov o štúdium svedčí o rastúcej prestíži fakulty v domácom, ale najmä zahraničnom 

kontexte.  

Pedagogickí a vedeckí pracovníci FSEV UK sú erudovaní odborníci vo viacerých oblastiach: 

v politických vedách, psychológii, antropológii, verejnej politike a verejnej správe, sociológii, 
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medzinárodných vzťahoch, histórii, práve, ekonómii, diplomacii a filozofii. Pedagógovia 

a výskumníci FSEV UK využívajú cenné skúsenosti zo štúdia, z účasti a vedenia 

medzinárodných vedeckých projektov a z výskumných pobytov na prestížnych zahraničných 

vedeckých a univerzitných pracoviskách. Celý rad hosťujúcich profesorov a lektorov zo 

zahraničných univerzít a výskumných inštitúcií obohacuje vzdelávací proces a prispieva 

k vytváraniu atmosféry vzájomného porozumenia a multikultúrnej komunikácie. Študijné 

programy európske štúdiá sa vyučujú prevažne v anglickom jazyku, čo otvára našim 

absolventom širšie uplatnenie na domácom a zahraničnom pracovnom trhu. 

Smerovanie fakulty v nasledujúcom období bude vychádzať z dosiahnutých výsledkov, ktoré 

potvrdzujú, že FSEV UK patrí medzi najprogresívnejšie a najlepšie hodnotené fakulty 

v skupine spoločenských vied v podmienkach Slovenska. Našou ambíciou je však neuzatvárať 

sa v hraniciach Slovenska, ale zaradiť sa medzi popredné vzdelávacie a vedecké pracoviská 

v rámci stredoeurópskeho, resp. európskeho priestoru. K tomu je nevyhnutné sústavne 

skvalitňovať vzdelávacie procesy na fakulte, ale najmä sústrediť pozornosť na kvalitné 

publikačné výstupy pracovníkov fakulty, podporovať zaradenie a aktivity pracovísk fakulty 

v renomovaných medzinárodných vedeckých štruktúrach s cieľom vytvárania efektívnych 

akademických sietí pri získavaní domácich, ale najmä zahraničných výskumných projektov.  

Atmosféra na fakulte sa vyznačuje otvorenosťou, kolegiálnymi vzťahmi a vzájomnou 

toleranciou medzi akademickými pracovníkmi, zamestnancami fakulty a študentmi, čo si 

vyžaduje vysokú mieru vzájomného porozumenia a dôvery, ale i nárokov na disciplínu 

a zodpovednosť všetkých zúčastnených v každodennej činnosti. Verím, že sa nám spoločným 

úsilím podarí udržať takýto charakter našej fakulty v nastupujúcom roku i v budúcich rokoch.  

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., dekanka FSEV UK 
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prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
rektor Univerzity Komenského v Bratislave 
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AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 
REKTOR UK 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
e-mail: Karol.Micieta@rec.uniba.sk  
(: (02) 529 21 594, (02) 592 44 141; 2: (02) 529 63 836 
 

PROREKTORI 
 
Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium 

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 
e-mail: Dusan.Mesko@rec.uniba.sk  
(: (02) 592 44 669; 2: (02) 529 63 836 

 
Prorektor pre rozvoj 

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 
e-mail: vincent.mucska@rec.uniba.sk 

 (: (02) 592 44 182 
Prorektorka pre legislatívu 

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 
e-mail: Maria.Patakyova@rec.uniba.sk 
(: (02) 592 44 109; 2: (02) 529 63 836 
 

Prorektor pre študijné veci 
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. 
e-mail: Jan.Pekar@rec.uniba.sk 
(: (02) 592 44 333; 2: (02) 529 63 836 

 
Prorektor pre medzinárodné vzťahy 

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. 
e-mail: Ludomir.Slahor@rec.uniba.sk 
(: (02) 592 44 227; 2: (02) 592 44 204 

 
Prorektor pre informačné technológie 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
e-mail: Jan.Turna@rec.uniba.sk 
(: (02) 592 44 428; 2: (02) 529 63 836 
 

KVESTORKA UK 
Ing. Monika Tarabová 
e-mail: Monika.Tarabova@rec.uniba.sk 
(: (02) 529 21 197, (02) 592 44 246 

Kancelária kvestorky 
(: (02) 59244 395; 2:  (02) 59244 202 
e-mail: kk@rec.uniba.sk 
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PREDSEDA AS UK 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
e-mail: daniel.bohmer@fmed.uniba.sk; as@rec.uniba.sk 
(: (02) 592 44 424 

 
Adresa: Rektorát UK v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P.O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 
( 02/59244111 – ústredňa; ! http://www.uniba.sk 
 
 

VYBRANÉ ÚTVARY REKTORÁTU UK 
 
Útvar hlavného kontrolóra 

JUDr. Marta Partlová, vedúca 
e-mail: Marta.Partlova@rec.uniba.sk 
tel: (02) 59244 115 

 
Oddelenie študijných vecí 

PhDr. Emília Hrušovská, vedúca 
e-mail: Emilia.Hrusovska@rec.uniba.sk 
tel: (02) 59244 339 

 
Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia 

PhDr. Adriana Csölleyová, vedúca 
e-mail: Adriana.Csolleyova@rec.uniba.sk 
tel: (02) 59244 446 

 
Oddelenie medzinárodných vzťahov 

Mgr. Magdaléna Belková, vedúca  
e-mail: magdalena.belkova@rec.uniba.sk;  omv@rec.uniba.sk 
tel: +421 2  59244 443  

 
Oddelenie legislatívy a právnych služieb 

JUDr. Eva Takácsová, vedúca 
e-mail: eva.takacsova@rec.uniba.sk 
tel: (02) 59244 568 

 
Oddelenie projektov 

Mgr. Helga Jančovičová, PhD., vedúca  
e-mail:  helga.jancovicova@rec.uniba.sk 
tel: (02) 59244  277  

 
Oddelenie vzťahov s verejnosťou 

PhDr. Andrea Főldváryová, vedúca  
e-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk 
tel: (02) 59244  35 
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VYBRANÉ SÚČASTI A PRACOVISKÁ UK V BRATISLAVE 
 
 
 CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UK 
 Odbojárov 10/A, P. O.BOX 98, 820 05 Bratislava 25   
 ( 02/50 117 731 : cdv@rec.uniba.sk 

VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA - MLYNY 
 Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 
          (02/65 42 44 69 : sr.@mlyny.uniba.sk 
 
 PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA PRE VYSOKOŠKOLÁKOV UK 
 Staré Grunty 36, 842 25 Bratislava 
 ( 0911972160 :  ppv(@)rec.uniba.sk 
 
 VYDAVATEĽSTVO UK 
 ( 02/59 24 46 58 : sr@vuk.uniba.sk 
 Polygrafické stredisko ( 02/65 42 99 97 
 
 BOTANICKÁ ZÁHRADA UK 
 Botanická 3, 841 04 Bratislava 4 
 ( 02/65 42 13 11; 02/65 42 54 40 : jaroslav.bella@rec.uniba.sk 
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prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. 
dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied 

Univerzity Komenského v Bratislave 
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AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI                                                       

FAKULTY SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED                           

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 
 
 
 
DEKANKA: 
                 

prof. PhDr. Silvia  MIHÁLIKOVÁ, PhD. 
 

( 02/20669801 
: silvia.mihalikova@fses.uniba.sk 

 
 
PRODEKANKY/ PRODEKAN: 
 

doc. JUDr. PhDr. Lucia MOKRÁ, PhD. 
prvá prodekanka, prodekanka pre zahraničné vzťahy a legislatívu 

 

(02/20669831  
" 02/20669891 

 : lucia.mokra@fses.uniba.sk 
 
 

Ing. Veronika MIŤKOVÁ, PhD. 
prodekanka pre štúdium 

 

( 02/ 20669805, 02/20669863 
 : veronika.mitkova@fses.uniba.sk 
 

doc. Mgr. Martin KANOVSKÝ, PhD. 
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť 

 

( 02/20669845 
           : martin.kanovsky@fses.uniba.sk 
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AKADEMICKÉ ORGÁNY                                                                    
FAKULTY SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UK 

 
Vedecká rada FSEV UK 

 
Predsedníčka: 
 

                       prof. PhDr. Silvia MIHÁLIKOVÁ, PhD. 
 
 
Interní členovia: 

prof. PhDr. Viera BAČOVÁ, DrSc. 

doc. M. Phil. Jozef BÁTORA, PhD. 

doc. Ing. Miroslav BEBLAVÝ, PhD. 

prof. Viera FEGLOVÁ, PhD. 

doc. Ing. Milan HORNIAČEK, CSc. 

doc. Mgr. Martin KANOVSKÝ, PhD. 

doc. PhDr. Eva LETOVANCOVÁ, PhD. 

doc. Mgr. Elena LISÁ, PhD. 

prof. PhDr. Ľudmila MALÍKOVÁ, PhD. 

Ing. Veronika MIŤKOVÁ, PhD. 

doc. Ing. Vladimír MLYNAROVIČ, CSc. 

doc. JUDr. PhDr. Lucia MOKRÁ, PhD.  

prof. PhDr. Soňa SZOMOLÁNYI, PhD. 

Externí členovia v rámci akademickej obce UK:  

doc. PhDr. Eva SMOLKOVÁ, PhD. 

prof. PhDr. Emil VIŠŇOVSKÝ, PhD. 

Externí členovia (mimo akademickej obce UK):  

doc. PhDr. Monika ČAMBÁLIKOVÁ, CSc. 

Mgr. Ľubomír FALŤAN, CSc. 

RNDr. František HAJNOVIČ 

prof. dr. Július HORVÁTH, CSc. 

prof. RNDr. Mikuláš HUBA, CSc. 

prof. Ing. Ladislav KABÁT, CSc. 

doc. Mgr. Matúš PORUBJAK, PhD. 
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Akademický senát FSEV UK 
 
 
Predseda:  doc. Ing. Milan HORNIAČEK, CSc.  

Členovia:  
Mgr. Peter BRONIŠ, PhD. 
doc. PhDr. Juraj BUZALKA, PhD. 
PhDr. Andrej FINDOR, PhD. 
Mgr. Andrea FIGULOVÁ, PhD. 
doc. PhDr. Eva LETOVANCOVÁ, PhD.    
prof. PhDr. Ľudmila MALÍKOVÁ, PhD. 
PhDr. Juraj PODOBA, CSc.  

    
 
Študentská časť: Bc. Jakub KOLLÁR   

Karina SMALCOVÁ 
Daniel ŠEMICKÝ 
David ŽITŇANSKÝ 

 
 

Zástupcovia FSEV UK v Akademickom senáte UK 
 

Pedagogická časť:     
   doc. PhDr. Oľga GYARFÁŠOVÁ, PhD.  
   doc. Ing. Milan HORNIAČEK, CSc.  

PhDr. Juraj PODOBA, CSc.  
 

 
Študentská časť:        
                                   David ŽITŇANSKÝ 
                                   Mgr. Ľubica ŠIMKOVÁ 

             
(  02/59 24 44 24 
"  02/59 24 42 69 
:  as@rec.uniba.sk 

 
Disciplinárna komisia 

 
Predseda:  Ing. Veronika MIŤKOVÁ, PhD. 

Členovia:  doc. Mgr. Katarína STAROŇOVÁ, PhD. 

Mgr. Tomáš JACKO, PhD. 

    

Študentská časť: Anna AVDAJLANOVÁ 

   Mgr. Ľubica ŠIMKOVÁ 

   Bc. Michal MOLČÁNYI 
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PORADNÉ ORGÁNY DEKANKY FSEV UK 

 
VEDENIE FAKULTY       

Vedenie fakulty je poradným orgánom dekanky. Členmi vedenia fakulty sú dekanka, 
prodekanky/prodekan a tajomníčka fakulty. Dekanka môže na zasadnutia vedenia fakulty 
prizývať aj  ďalších  zamestnancov fakulty. Uznesenia vedenia fakulty schvaľuje dekanka. 
Členovia vedenia sú nimi viazaní. 

 

KOLÉGIUM DEKANKY 

Kolégium dekanky je poradným orgánom dekanky. Jeho členmi sú  
prodekanky/prodekan, tajomníčka fakulty, predseda AS fakulty, riaditelia a riaditeľky ústavov 
a vedúca študijného oddelenia. Dekanka môže na zasadnutia kolégia dekanky prizývať aj 
ďalších zamestnancov fakulty. Uznesenie kolégia dekanky schvaľuje dekanka. Členovia 
kolégia sú nimi viazaní. 
 
 
 

PRACOVISKÁ FSEV UK 
 

DEKANÁT FSEV UK 
 
Tajomníčka fakulty:  
 

Ing. Alena Čirková 
( 02/20669803 
: alena.cirkova@fses.uniba.sk 

 
Sekretariát dekanky:         

Eva Krasková 
( 02/20669801 

 " 02/20669890 
 : eva.kraskova@fses.uniba.sk 
     sekretariat@fses.uniba.sk 
 
 

ÚTVARY DEKANÁTU FSEV UK 
 
 
ŠTUDIJNÉ ODDELENIE 
 
Poverená vedením študijného oddelenia: 

Mgr. Zuzana Sabinová 
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia 
koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami 
( 02/20669814 
: zuzana.sabinova@fses.uniba.sk 
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Zamestnankyne oddelenia: 

 
Mária Dudoková 
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia 
( 02/20669816 
: maria.dudokova@fses.uniba.sk 

 
Silvia Trenčanová 
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia 
( 02/20669815 
: silvia.trencanova@fses.uniba.sk 

 
 
ERASMUS 
 

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
( 02/20669831  
" 02/20669891 

 : lucia.mokra@fses.uniba.sk 
 

 
ODDELENIE PRE VEDECKO-VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ 

 
Mgr. Eva Foltinová 
referát pre vedecko-výskumnú činnosť 
študijný referát pre PhD. štúdium 
(  02/20669810 
: eva.foltinova@fses.uniba.sk 

  
RNDr. Zuzana Viechová, PhD. 
referát pre vedecko-výskumnú činnosť 

 projektový manažér 
( 02/20669866 
: zuzana.viechova@fses.uniba.sk 

 
 
KNIŽNICA FSEV UK 
 
Vedúca: 

Mgr. Jana Šlosárová 
( 02/20669843 
: jana.slosarova@fses.uniba.sk 
: kniznica@fses.uniba.sk 

 
Zamestanci knižnice: 

Beáta Jančušová 
publikačná činnosť a knižné výpožičky 
( 02/20669811 
: beata.jancusova@fses.uniba.sk 
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: kniznica@fses.uniba.sk 
 

 
Ing. Jozef Trenčan 
knižné výpožičky 
( 02/20669811 
: jozef.trencan@fses.uniba.sk 
: kniznica@fses.uniba.sk 
 
       

EKONOMICKÉ ODDELENIE     
 
Vedúca:               

Ing. Zuzana Dubajová, CSc. 
 ekonóm – účtovník  
( 02/20669817 
: zuzana.dubajova@fses.uniba.sk 

 
Zamestnankyňa oddelenia: 

Kvetoslava Brezinová 
ekonóm – rozpočtár  
(  02/20669819 
: kvetoslava.brezinova@fses.uniba.sk 

 
PERSONÁLNE A MZDOVÉ  ODDELENIE    
  
Vedúca: 

Emília Ruseková  
personalistika a ekonomika práce 
(  02/20669818 
: emilia.rusekova@fses.uniba.sk 

 
Zamestnankyňa oddelenia: 

Jaroslava Hladíková 
mzdový referát 
(  02/20669852 
: jaroslava.hladikova@fses.uniba.sk 

 
 
ODDELENIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
 

Ing. Miroslav Ábel 
technický správca IIKS 
informatik - lokálny technický správca IIKS na FSEV UK 
(  02/20669864 
: miroslav.abel@fses.uniba.sk 

 



 16 

ODDELENIE PREVÁDZKY 
 
Vedúci: 

Lukáš Polatsek 
( 02/20669826 
: lukas.polatsek@fses.uniba.sk 
 

Zamestnanci oddelenia: 
Roland Butyka 
údržba 
( 02/20669870 
: roland.butyka@fses.uniba.sk 

 
Marián Masník,  Branislav Orendáč, Vladimír Vanko, Štefan Velich  
vrátna, strážna a informačná služba 
( 02/20669800 

 
  
PODATEĽŇA A SPRÁVA REGISTRATÚRY 
 
 Mgr. Juraj Dobák 

( 02/20669824 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FSEV UK 
 
 
 
 

 

Dekanka 

 

Prodekanka pre 
zahraničné 
vzťahy a 

legislatívu  

 

Prodekan pre 
vedecko-

výskumnú 
činnosť  

 

Prodekan pre 
štúdium 

 

Tajomníčka 
fakulty 

 

Asistentka 
dekanky 

 
Ústav  

ekonómie 
 

 

Ústav  
aplikovanej 
psychológie 

 

Ústav  
sociálnej 

antropológie 

 

Ústav  verejnej 
politiky 

 

Ústav  európskych 
štúdií a 

medzinárodných 
vzťahov  

 

 

Centrum 
psychologických 

expertíz a 
poradenstva 

 

Oddelenie 
prevádzky 

 

Ekonomické 
oddelenie 

 

Personálne a 
mzdové 

oddelenie 

 

Oddelenie 
informačných 

technológií 

 

Podateľňa 
Správa 

registratúry 

 

Študijné 
oddelenie 

 

Oddelenie pre 
vedecko-

výskumnú 
činnosť 

 

ERASMUS 
 

 

UNESCO 
katedra pre 
výchovu 

k ľudským 
právam 

 

Knižnica 

 

Centrum 
kognitívnej 
antropológie 



 18 

ZABEZPEČENIE VZDELÁVACIEHO PROCESU 
 

Vzdelávaciu činnosť na fakulte zabezpečujú interní a externí zamestnanci týchto ústavov: 

ü Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov 

ü Ústav aplikovanej psychológie 

ü Ústav sociálnej antropológie 

ü Ústav verejnej politiky  

ü Ústav ekonómie 

 

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov 

riaditeľ ústavu:      doc. M. Phil. Jozef Bátora, PhD. 

tajomníčka ústavu: Mgr. Zuzana Hozlárová, e-mail: zuzana.hozlarova@fses.uniba.sk,  

                                 uesmv.sekretariat@fses.uniba.sk,  tel. 02/20669835 

Interní zamestnanci: 

prof. PhDr. Miroslav Kusý, PhD. 

prof.  PhDr. Silvia Miháliková, PhD. 

prof. PhDr.Soňa Szomolányi, PhD 

doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. 

doc.  PhDr. RNDr. Nik  Hynek, M. A. PgDip. Res., PhD.  

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

PhDr. Andrej Findor, PhD. 

Mgr. Andrea Figulová, PhD.   

Mgr. Matúš Halás, PhD. 

M.A. Karen Henderson, PhD 

Interní doktorandi: 

Mgr. Aisulu Amanzholova 

Mgr. Teodor Gyelník  

Mgr. Aliaksei Kazharski 

Mgr. Zuzana Maďarová 

Mgr. Matej Navrátil 

Mgr. Miroslava Míčeková  

Mgr. Michal Miklovič 

Mgr. Kristína Janková (UNESCO) 
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Externí zamestnanci: 

Mgr. Rastislav Báchora, PhD.     

Cornelia Bruell, PhD.      

Mgr. Pavol Hardoš 

Mgr. Milan Hrabovský, PhD.    

PhDr. Ivan Kamenec, CSc. 

doc. PhDr. Peter Kopecký, PhD. 

Jarmila Lajčáková, SJD  

Karin Liebhart, PhD. 

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.   

MUDr. Juraj Mesík  

Mgr. Ivana Raslavská, PhD.   

David Reichardt, PhD.    

doc. JUDr. Ing. Michael Siman, DEA, PhD.         

Mgr. Andrej Školkay, PhD.  

     

Ústav aplikovanej psychológie 

riaditeľka ústavu:   doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. 

tajomníčka ústavu: PhDr. Beata Chrenová, e-mail: beata.chrenova@fses.uniba.sk,  

                                tel. 02/20669844 

Interní zamestnanci: 

prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. 

Mgr. Peter Broniš, PhD.  

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. 

Mgr. Júlia Halamová, PhD. 

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. 

PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 

Mgr. Miroslav Popper, PhD. 

Mgr. Eva Vavráková, MSc., PhD. 

 

Interní doktorandi: 

Mgr. Lenka Beková 

Mgr. Hana Harenčárová 
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Mgr. Katarína Košíková 

Mgr. Ing. Zuzana Lazišťanová 

Mgr. Matúš Grežo 

Mgr. Marek Jurkovič 

Mgr. Miriam Remišová 

Mgr. Martin Sedlár 

 
Externí zamestnanci: 

PhDr. Ivan Brezina, PhD. 

Mgr. Ida Budayová Kuklišová 

Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.   

PhDr. Štefan Grajcár             

PhDr. Elena Kopcová, PhD. 

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. 

doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. 

Ing. Lýdia Sirotová       

Mgr. Eva Uhríková 

PhDr. Ján Uriga, PhD. 

Mgr. Ivana  Barqawi, PhD. 

 
 
Ústav sociálnej antropológie 
 
riaditeľ ústavu:  doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. 

tajomníčka ústavu:   Jaroslava Figulová, e-mail: jaroslava.figulova@fses.uniba.sk,   

tel. 02/20669854 

Interní zamestnanci: 

doc. Mgr.  Juraj  Buzalka, MA, PhD. 

Mgr. Danijela  Jerotijević  PhD. 

prof. Viera Feglová, CSc.  

Mgr. Andrej Mentel, PhD. 

Mgr. MgA. Jaroslava Panáková, PhD.  

PhDr. Juraj  Podoba, CSc. 

Mgr. Marek Mikuš, PhD. 
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Interní doktorandi: 

Mgr.  Zuzana Stoláriková 

Mgr. Jiří Majer  

Mgr. Peter Maňo 

Mgr. Lucia Vávrová 

 

Ústav verejnej politiky  

riaditeľka ústavu:  prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. 

tajomníčka ústavu:  Hana Nováková, e-mail: hana.novakova@fses.uniba.sk,  

tel. 02/20669865 

Interní zamestnanci: 

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. 

doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. 

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. 

Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.  

Mgr. Tomáš Jacko, PhD.   

 

Interní doktorandi: 

Mgr. Ľudmila Staňová 

Mgr. Jana Kubíková 

Mgr. Roman Mužik 

Dáša Stanková, MSc. 

Mgr. Matúš Sloboda 

Mgr. Zuzana Hricová (od 1.9.2014 zmena na externú formu štúdia)  

Mgr.Veronika Střelcová  

 

Externí  doktorandi: 

Mgr. Mária Kožárová 

Mgr.Matúš Čupka 

Mgr. Monika Bandúrová 

 

Externí zamestnanci:  

PhDr. Jana Gašparíková, PhD. 
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PhDr. Zuzana Krútka 

PhDr. Ľuboslava Vávrová, CSc.  

Mgr. Milan Zeman 

JUDr. Marián Giba, PhD. 
 
 
Ústav ekonómie 
 
poverený vedením ústavu: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. 

tajomníčka ústavu:  Hana Nováková, e-mail: hana.novakova@fses.uniba.sk,  

tel. 02/20669865 

Interní zamestnanci:  

prof. Ing. Mgr. Renáta Vokorokosová, PhD. 

doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. 

doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc. 

Ing. Veronika Miťková, PhD. 

 
Interní doktorandi: 

 
Mgr. Ľubica Šimková 

 

UNESCO katedra pre výchovu k ľudským právam 

 
Interní zamestnanci:  

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.  

prof. PhDr. Miroslav Kusý, PhD.  

JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., LL.M. 

 

Interní doktorandi:  

Mgr. Kristína Janková  
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ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 
 
 
Základnými formami štúdia sú trojročné denné a externé bakalárske štúdium, dvojročné 

denné a externé magisterské štúdium a trojročné interné doktorandské štúdium alebo päťročné 

externé doktorandské štúdium. Vyučovanie bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku. 

Na bakalárske štúdium sú prijímaní absolventi stredných škôl s maturitou a študenti iných 

vysokých škôl, ktorí splnia požiadavky stanovené zákonom a internými dokumentmi 

Univerzity Komenského a FSEV UK. Na magisterské štúdium sú prijímaní absolventi 

bakalárskeho vzdelávacieho stupňa. Na doktorandské štúdium sú prijímaní absolventi 

magisterského vzdelávacieho stupňa. Prijímacie konanie pre študentov je koncipované tak, 

aby sa popri faktografických znalostiach uchádzača overoval jeho intelektový potenciál a 

schopnosti ďalšieho rozvoja jeho osobnosti.  

Predmety študijného odboru/programu sa členia na tri časti, a to: 

• povinné predmety, ktoré študent absolvuje v presne predpísanom rozsahu,  

• povinne voliteľné predmety, ich rozsah a spôsob výberu určuje študijný poriadok fakulty a  

• výberové predmety podľa individuálneho rozhodnutia študenta pri zohľadnení požiadaviek 

nadväzujúcich disciplín jeho študijného programu. 

 

Základnou jednotkou štúdia je semester. Hodnotenie výsledkov štúdia je v súlade so 

systémom ECTS (European Credit Transfer System). Každý predmet je kreditovo 

ohodnotený podľa náročnosti a rozsahu priamej a individuálnej prípravy. Podmienkou 

ukončenia bakalárskeho vzdelávacieho stupňa je získanie 180 kreditov. Po úspešnom 

ukončení bakalárskeho štúdia získajú absolventi hodnosť bakalár (Bc). Podmienkou 

ukončenia magisterského štúdia je získanie 120 kreditov. Po úspešnom ukončení 

magisterského štúdia získavajú absolventi hodnosť magister (Mgr.). Podmienkou ukončenia 

doktorandského štúdia je absolvovanie predpísaných požiadaviek v zmysle dokumentu 

Organizácia a zásady doktorandského štúdia na FSEV UK. Po ukončení doktorandského 

štúdia získavajú absolventi hodnosť doktor filozofie (PhD.). 
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KREDITOVÉ OHODNOTENIE PRÁCE ŠTUDENTA  
 
Práca študenta a jeho príprava na výučbu sa počíta tak, že sa hodnotí jeho priama participácia 

na výučbe a ďalej sa započítava aj potrebný rozsah individuálnej domácej  prípravy. Na jednu 

hodinu kontaktnej výučby na vzdelávacom stupni bakalár a magister sa v priemere počítajú 2-

3 hodiny individuálnej prípravy. Celkovú časovú náročnosť prípravy študenta je možné 

ilustratívne vyjadriť podľa pripojenej tabuľky. 

 

Odhad pracovného zaťaženia a ohodnotenia študenta - stupeň bakalár a magister 

(v hodinách a kreditoch) 

 

Počet predmetov  Výučba/príprava v hodinách Počet 
kreditov 

(kumulácia) 
                 týždenne  

priama individuálna spolu semester 

1 4 6 10 140 6 
2 8 12 20 280 12 
3 12 18 30 420 18 
4 16 24 40 560 24 
5 20 30 50 700 30 
 

Ak sú v študijnom pláne zaradené disciplíny s rozdielnou náročnosťou, rozdielnym 

rozsahom kontaktnej výučby a s rozdielnymi požiadavkami na rozsah individuálnej 

práce, táto skutočnosť je zohľadnená pri výpočte kreditového ohodnotenia.  

 
ZÁSADY TVORBY ŠTUDIJNÉHO PLÁNU 

 
 
1. ročník – bakalárske štúdium: 

Všetky predmety pre zimný i letný semester sú povinné (P). 
 

2. a 3. ročník – bakalárske štúdium,  1. a 2. ročník – magisterské štúdium:  

• Na základe informácií o študijnom programe a informačných listov jednotlivých 

predmetov si študent k povinným predmetom (P) volí ďalšie predmety zo skupiny 

povinne voliteľných (PV) a výberových (V).  

• Povinne voliteľné predmety si študent volí iba z tých predmetov, ktoré sú uvedené 

v rámci študijného programu. 

• Výberové predmety si študent volí z ponuky všetkých predmetov fakulty, resp. 

univerzity.  
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• Zostavovanie študijného plánu je vhodné konzultovať so študijným poradcom pre 

príslušný študijný program, ktorý študentovi poradí, prípadne navrhne odporúčaný 

študijný plán. 

• Počet študentov v jednej skupine pre PV a V predmetov je spravidla minimálne 10 

a maximálne 26. O zaradení študentov do skupiny rozhoduje poradie prihlásenia sa na 

daný predmet. Študenti nad stanovený maximálny limit si musia zvoliť iný predmet. 

Podobne to platí aj v prípade, ak počet prihlásených študentov nedosiahne minimálnu 

hranicu, t. j. 10. 
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STUPNICA HODNOTENIA ECTS 
 
 
Stupeň  

Numerická hodnota 
% 

A Výborný 
 

1 
 

100-91 
 

B 
 

Veľmi dobrý 
 

1.5 
 

90-81 
 

C 
 

Dobrý 
 

2 
 

80-73 
 

D 
 

Uspokojivý 
 

2.5 
 

72-66 
 

E 
 

Dostatočný 
 

3 
 

65-60 
 

Fx 
 

Nedostatočný 
 

4 
 

59-0 
 
 
 

 
ECTS Stupeň 

% študentov zvyčajne  
dosahujúcich stupeň 

 
Definícia 

 
A 

 
10 

Vynikajúce výsledky s minimálnymi 
chybami 

 
B 

 
25 

Nadpriemerný štandard s niekoľkými 
chybami 

 
C 

 
30 

Všeobecne dobré výsledky s väčším 
množstvom chýb 

 
D 

 
25 

 
Prijateľný, ale so značnými nedostatkami 

 
E 

 
10 

 
Výsledky spĺňajú len minimálne kritériá 

 

F* 

 
- 

Vyžaduje sa dodatočná práca, aby bol 
pridelený kredit 

 
Fx 

 
- 

 
Vyžaduje sa množstvo ďalšej práce 

 
* - je prípustné ignorovať stupeň F  a v oboch prípadoch nedostatočný používať stupeň Fx.   
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HARMONOGRAM  ŠTÚDIA 
 na FSEV UK V AKADEMICKOM ROKU 2014/2015 

 
Slávnostné otvorenie akademického roka: 
UK 22.09.2014 o 11.00 hod v Aule UK 
FSEV 23.09.2014 o 13:00 v Aule FSEV 
 
Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka 1. stupňa štúdia: október - november 2014 
 
Deň otvorených dverí: 11. 12. 2014 od 14:00 hod.  (štvrtok) 
 
Zimný semester 
Výučba od 22.09.2014 do  19.12.2014 
Skúškové obdobie  od 05.01.2015 do 13.02.2015 
 
Letný semester 
Výučba od 16.02.2015 do 22.05.2015 
Skúškové obdobie od 25.05.2015 do 03.07.2015 
     - pre 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa od 04.05.2015 do 22.05.2015 
Zadania bakalárskych a magisterských prác    
     - vypísanie tém učiteľom  do 17.04.2015 
     - schválenie tém garantom  do 24.04.2015 
     - prihlásenie a akceptácia študentov na témy  do 28.08.2015 
Odovzdanie bakalárskych a magisterských prác letný termín do 24.04.2015 
 jesenný termín do 03.07.2015 
Štátne skúšky od 01.06.2015 do 12.06.2015 
 od 17.08.2015 do 28.08.2015 

Upozornenie: Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je 
možné v septembri konať povinnosti predpísané v predošlom akademickom roku. 
V ak. roku 2015/2016 nie je plánovaný januárový termín štátnych skúšok. 

Slávnostná promócia: júl 2015 

Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium bakalárskych a magisterských študijných 
programov na ak. rok 2015/2016: 16. 6. 2015 - 17. 6. 2015  
Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium doktorandských študijných programov na ak. rok 
2015/2016: 16. 6. 2015 - 17. 6. 2015  

11.1. – 29.1.2016 

Schválené vedením FESV UK dňa  16. júna 2014                     

 

___________________ 
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ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FSEV UK 

 

Na 1. stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) majú študenti možnosť študovať tieto 

študijné  programy: 

• APLIKOVANÁ EKONÓMIA 

• EURÓPSKE ŠTÚDIÁ 

• SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA 

• SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA 

 

Na 2. stupni vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium) majú študenti možnosť študovať 

tieto študijné programy: 

• EURÓPSKE ŠTÚDIÁ  

• SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA 

• SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA 

• VEREJNÁ POLITIKA 

 

Na 3. stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) majú študenti možnosť študovať 

študijný program: 

• EURÓPSKÉ ŠTÚDIÁ A POLITIKY 

• SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA 

• SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA 

 

Absolventi týchto študijných programov prejdú rozsiahlou multidisciplinárnou prípravou, 

ktorá ich vybaví potrebnými kompetenciami tak, aby mohli úspešne pracovať v rôznych 

spoločensko-politických podmienkach rozvinutej a globálne fungujúcej informačnej 

spoločnosti.  
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ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA PRE JEDNOTLIVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 
 

 

aplikovaná ekonómia: 

            -  bakalárske štúdium    doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.  

 

európske štúdiá:   

 - bakalárske štúdium    PhDr. Andrej Findor, PhD. 

 - magisterské štúdium    doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.  

 - doktorandské štúdium   doc. M. Phil. Jozef Bátora, PhD. 

 

sociálna a pracovná psychológia: 

- bakalárske štúdium    Mgr. Peter Broniš, PhD. 

- magisterské štúdium     doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. 

 - doktorandské štúdium   doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. 

 

sociálna antropológia: 

- bakalárske štúdium    Mgr. Andrej Mentel, PhD. 

- magisterské štúdium    doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.  

- doktorandské štúdium   doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. 

verejná politika:      

-  magisterské štúdium   Mgr. Tomáš Jacko, PhD. 

 

 európske štúdiá a politiky:  

           -  doktorandské štúdium    prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. 

 
 
KOORDINÁTORKA PRE PRÁCU SO ŠTUDENTMI  SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 
 
Mgr. Zuzana Sabinová 

( 02/20669814 : zuzana.sabinova@fses.uniba.sk 
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ŠTUDIJNÝ PROGRAM  
APLIKOVANÁ EKONÓMIA 

 
BAKALÁRSKY STUPEŇ 

Profil absolventa 
 

Absolvent FSEV UK v študijnom programe Aplikovaná ekonómia bude odborne pripravený 

pracovať na úrovni nadpodnikových a najvyšších článkov ekonomického a politického 

riadenia a verejnej správy. Charakteristickou črtou jeho profilu bude znalosť ekonómie a 

politickej teórie, ovládanie informačno-komunikačných technológií a analytických a 

matematicko-štatistických nástrojov, potrebných na dôslednú analýzu a interpretáciu 

konkrétnych ekonomických a sociálnych problémov spoločnosti.  

Absolventi sa počas štúdia naučia pracovať v prostredí vyšších administratívnych článkov 

rezortného riadenia a podľa možností aj v prostredí medzinárodných organizácií; zvládnu 

podrobné informácie o ich štruktúre a poslaní a  naučia sa s týmito organizáciami, resp. ich 

výkonnými orgánmi a subštruktúrami efektívne komunikovať a spolupracovať. Tieto 

schopnosti im vytvoria priestor na to, aby sa uchádzali o prácu v národných, vládnych i 

nevládnych  organizáciách, ktoré pracujú na rozhraní domáceho a medzinárodného prostredia. 

Absolventi budú schopní konkurenčne sa uchádzať o pracovné miesta v prostredí 

medzinárodných organizácií a v oblasti diplomatickej služby Slovenskej republiky. 

 

 
Základné a profilujúce disciplíny 

 
 

Informatika, ekonomická teória (mikroekonómia a makroekonómia), základy práva, sociálne 

vedy, komunikačné techniky a technológie, politológia a politická analýza, národné a 

medzinárodné politické prostredie, aplikovaná štatistika a štatistická analýza, komparatívna 

ekonómia a ekonomická analýza, medzinárodné štatistické databázy, metodológia operačného 

výskumu, finančný trh, medzinárodné inštitúcie a ich organizácia, charta ľudských práv a jej 

poslanie, základy a zásady diplomacie, aktuálne problémy politiky a ekonómie krajín tretieho 

sveta, rozvojové projekty a ich tvorba, prezentácia a implementácia. 

 
Predmety štátnej skúšky: 

1. Kvantitatívne metódy v ekonómii 

2. Ekonomická teória 
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Študijný plán študijného programu: AE - aplikovaná ekonómia 
 

Študijný plán študijného programu AE - aplikovaná ekonómia 
(zoznam predmetov, týždenná výmera hodín, kredity za predmety) 

Predmet 
Ročník 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 
Semester 

 Názov Kredity 1 2 3 4 5 6 
Z L Z L Z L 

P Matematika 1 6 4           
P Techniky akademického písania 6  4          
P Úvod do ekonómie 6 4           
P Politológia a politická analýza 6 4           
P Úvod do práva 6 4           
P Matematika 2 6   4         
P Inštitúcie trhovej ekonomiky  6   4         
P Sociológia 6   4         
P Úvod do európskej integrácie 6   4         
P Úvod do metodológie soc. vied  6  4         
P Mikroekonómia 6     4       
P Operačný výskum 6     4       
P Štatistika 6     4       
P Európske politické kultúry 6     4       

PV Úvod do verejnej správy 6     4       
Národné účty           

P Makroekonómia 6       4     
P Ekonometria 6       4     

PV Modely konkurencie a kooperácie 6       4     

PV 
Politický systém SR 

6 
      

4 
    

Financovanie podnikateľských aktivít       	  	     
V Výberový predmet* 6    3   
P Seminár k záverečnej práci I. 6         4   
P Dynamické programovanie 6         4   

PV Bankovníctvo 6     4  
PV Finančné inžinierstvo 6     4  
V Výberový predmet* 6     3  
P Medzinárodná ekonómia 6           4 
P Seminár k záverečnej práci II. 6           4 

PV Miestna a regionálna politika 
Centrálne bankovníctvo 6      4 

PV Finančné trhy  6      4 
V Výberový predmet* 6           3  

Spolu počet hodín (výmera)  20 20 20 19 19 19 

Kredity 

P/PV/V Kredity 
Povinné predmety (P) 120 30 30 24 12 12 12 
Povinne voliteľné predmety (PV) 42 - - 6 12 12 12 
Výberové predmety (V) 18 - - - 6 6 6 
Počet kreditov spolu 180 30 30 30 30 30 30 

*Študent si môže výberový predmet zvoliť z ponuky PV predmetov ÚE alebo z  iných ústavov FSEV a ponuky 
UK.  
Pozn.: Výberové predmety ÚVP sú určené len pre študentov na magisterskom stupni. 
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Predmety študijného programu: AE - aplikovaná ekonómia 
Predmety študijného programu AE - aplikovaná ekonómia 

 P
/P

V
/V

 

Skratka Názov Vyučujúci 

G
ar

an
tu

je
 

R
oz

sa
h 

Ja
zy

k 

R
oč

ní
k 

Se
m

es
te

r 

P 1-VPE-010 Matematika 1 doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc. 
Mgr. Ľubica Šimková ÚE 4 SJ 1 Z 

P 1-VPE-050 
Techniky 
akademického 
písania 

Mgr. Tomáš Jacko 
ÚE 

4 SJ 1 Z 

P 1-VPE-020 Úvod do 
ekonómie Ing. Veronika Miťková, PhD. ÚE 4 SJ, 

AJ 1 Z 

P 1-UES-040 
Politológia a 
politická 
analýza 

Mgr. Andrea Figulová, PhD. 
Mgr. Lucia Klapáčová, PhD.   

ÚEŠM
V 4 AJ, 

SJ 1 Z 

P 1-UES-020 Úvod do práva JUDr. Milan Ježovica ÚEŠM
V 4 SJ 1 Z 

P 1-VPE-030 Matematika 2 doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc. 
Mgr. Ľubica Šimková 

ÚE 4 SJ 1 L 

P 1-VPE-100 
Inštitúcie 
trhovej 
ekonomiky 

doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. 
ÚE 

4 SJ 1 L 

P 1-UAP-070 Sociológia Mgr. Ľubomír Falťan, CSc. ÚAP 4 SJ 1 L 

P 1-UES-060 
Úvod do 
európskej 
integrácie 

Mgr. David Reichardt, PhD.,  ÚEŠM
V 4 AJ 1 L 

P 1-ÚSA-430 
Úvod do 
metodológie 
sociálnych vied 

Mgr. Andrej Mentel, PhD. ÚSA 4 SJ 1 L 

P  1-VPE-060  Mikroekonómia doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. 
Mgr. Ľubica Šimková 

ÚE 4 SJ, 
AJ 2  Z  

P  1-VPE-080  Operačný 
výskum doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. ÚE 4 SJ 2  Z  

P  1-VPE-900  Štatistika doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc. ÚE 4 SJ 2  Z  

P  1-UES-130  
Európske 
politické 
kultúry 

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. 
Mgr. Michal Miklovič  

ÚEŠM
V 4 SJ 2  Z  

P
V 1-VPE-300 Úvod do 

verejnej správy Mgr. Tomáš Jacko, PhD. ÚVP 4 SJ 2 Z 

P
V  1-VPE-130  Národné účty Ing. Zuzana Dubajová, CSc. ÚE 4 SJ 2  Z  

P  1-VPE-110  Makroekonómi
a doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. ÚE 4 SJ 2  L  

P  1-VPE-120  Ekonometria Ing. Veronika Miťková, PhD. ÚE 4 SJ, 
AJ 2  L  

P
V  1-VPE-140  

Modely 
konkurencie a 
kooperácie 

doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. 
ÚE 

4 SJ, 
AJ 2  L  

P
V 1-VPE-340 

Financovanie 
podnikatelskýc
h aktivit 

doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc. 
ÚE 

4 SJ 2  L  

P
V  1-UES-070  Politický 

systém SR 
Mgr. Andrea Figulová, PhD. 
Mgr. Michal Miklovič 

ÚEŠM
V 4 AJ, 

SJ 2  L  

P  1-VPE-160  
Seminár k 
záverečnej práci 
I. 

Ing. Veronika Miťková, PhD.,  
doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. 

ÚE 
4 SJ 3  Z  

P  1-VPE-320  Dynamické doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. ÚE 4 SJ, 3  Z  
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programovanie AJ 
P
V  1-VPE-240  Finančné 

inžinierstvo doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. ÚE 4 SJ 3  Z  

P
V 1-UE-400 Bankovníctvo prof. Ing. Mgr. Renáta Vokorokosová, 

PhD. ÚE 4 SJ 3 Z 

P  1-VPE-220  Medzinárodná 
ekonómia Ing. Veronika Miťková, PhD. ÚE 4 SJ, 

AJ 3  L  

P  1-VPE-230  
Seminár k 
záverečnej práci 
II. 

doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. 
ÚE 

4 SJ 3  L  

P
V 

 1-VPE-
350  

Miestna a 
regionálna 
politika 

PhDr. Ľuboslava Vávrová, CSc.  
ÚE 

4 SJ 3  L  

P
V 1-UE-410 Centrálne 

bankovníctvo 
prof. Ing. Mgr. Renáta Vokorokosová, 
PhD. ÚE 4 SJ 3 L 

P
V  1-VPE-190  Finančné trhy doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. ÚE 4 SJ 3  L  

V  1-VPE-680  
Finančné 
investovanie v 
exceli 

doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. 
ÚE 

3 SJ   L  

 Predmety štátnej skúšky 
P	   1-VPE-SS1  Ekonomická teória           
P	   1-VPE-SS2  Kvantitatívne metódy v ekonómií      
P	   1-VPE-SS3  Obhajoba bakalárskej záverečnej práce      
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ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
 EURÓPSKE ŠTÚDIÁ 

 
BAKALÁRSKY STUPEŇ 

 
 

Profil absolventa 
 

Cieľom prípravy absolventov programu Európske štúdiá je získať orientáciu a prehľad 

v základných kategóriách politickej vedy, európskeho práva a ekonómie vo vzťahu 

k procesom európskej integrácie. Absolvent sa orientuje v základných pojmoch  a teóriách 

týkajúcich sa politických a ekonomických procesov v rámci Európy, ktoré dokáže uplatniť pri 

analýze vnútornej a zahraničnej politiky, je pripravený pokračovať v  magisterskom stupni 

programu Európske štúdiá a príbuzných vedeckých disciplín. 

Základnou schopnosťou absolventa bakalárskeho štúdia je zber a spracovanie teoretických a 

empirických poznatkov v oblasti interdisciplinárneho skúmania procesov európskej integrácie 

a jeho pripravenosť pôsobiť v rôznych sektoroch verejnej správy a politiky, práca 

s medzinárodnými databázami, pôsobenie v oblasti médií. 

 
ZÁKLADNÉ A PROFILUJÚCE DISCIPLÍNY 

 
Európska integrácia, Politológia, Medzinárodné vzťahy, Ekonomické teórie, Právo EÚ 
 
 
Predmety štátnej skúšky: 
 
1. Európska integrácia 

1. 1. Dejiny Európy a európskej integrácie 

1. 2. Inštitúcie EÚ a ich fungovanie 

1. 3. Komparatívna politika 

 

2. Politológia a medzinárodné vzťahy 

2. 1. Medzinárodné vzťahy 

2. 2. Politológia a politická analýza 

2. 3. Politický systém SR 
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Študijný plán študijného programu: ES - európske štúdiá 
 

Študijný plán študijného programu ES 
(zoznam predmetov, týždenná výmera hodín, kredity za predmety) 

Predmet 
Ročník 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 
Semester 

 Názov Kredity 1 2 3 4 5 6 
Z L Z L Z L 

P Politická angličtina 6 4           
P Úvod do práva 6 4           
P Politológia a politická analýza 6 4           
P Úvod do logiky a argumentácie 6 4           
P Úvod do ekonómie 6 4          
P Úvod do metodológie sociálnych vied 6   4         
P Akademická komunikácia 6   4         
P Úvod do európskej integrácie 6   4         
P Politický systém SR 6   4         
P Štatistika 6   4         
P Medzinárodné vzťahy I. 6     4       
P Komparatívna politika. Princípy 6     4       
P Politická komunikácia 6     4       

PV 
Medzinárodná ochrana ľudských práv 

6 
    

4 
      

Európske politické kultúry           
Politická psychológia           

V Výberový predmet 6   3    
P Medzinárodné vzťahy II. 6       4     
P Inštitúcie EÚ a ich fungovanie 6       4     
P Dejiny povojnovej Európy 6       4     

PV 
Základy diplomacie 

6 
      

4 
    

Ľudské práva I.           
Politická sociológia           

V Výberový predmet 6    3   
P Právo európskej únie 6         4   
P Komparatívna politika: Západná Európa 6         4   
P Seminár k záverečnej práci 1 6         4   

PV 

Európska integrácia a Západný Balkán v kontexte 
bezpečnostnej situácie 

6 
        

4 
  

Problémy výskumu verejnej mienky           
           

V Výberový predmet 6     3  
P Komparatívna politika. Stredná Európa 6           4 
P Bakalárska práca  6           4 

PV 
Médiá v medzinárodnej politike 

6 
6 

          
4 
4 Etnicita, nacionalizmus, štát           

Medzinárodné organizácie           
V Výberový predmet 6      3 

Spolu počet hodín (výmera)  20 20 19 19 19 19 

Kredity 

P/PV/V Kredity 
Povinné predmety (P) 126 30 30 18 18 18 12 
Povinne voliteľné predmety (PV) 30 - - 6 6 6 12 
Výberové predmety (V) 24 - - 6 6 6 6 
Počet kreditov spolu 180 30 30 30 30 30 30 
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Predmety študijného programu: ES - európske štúdiá 
 

Predmety študijného programu ES 
 P

/P
V

/V
 

Skratka Názov Vyučujúci 

G
ar

an
tu

je
 

R
oz

sa
h 

Ja
zy

k 

R
oč

ní
k 

Se
m

es
te

r 

P 1-UES-010 Politická angličtina Mgr. Ivan Lacko, PhD. 
 

ÚEŠ
MV 4 AJ 1  L  

P 1-UES-020 Úvod do práva JUDr. Milan Ježovica ÚEŠ
MV 4 SJ 1  Z  

P 1-UES-040 Politológia a politická analýza 

Mgr. Andrea Figulová, 
PhD. 
Mgr.Lucia Klapáčová, 
PhD. 

ÚEŠ
MV 4 AJ, 

SJ 1  Z  

P 1-UES-480 Úvod do logiky a argumentácie doc. PhDr. František 
Gahér, CSc. 

ÚEŠ
MV 4 AJ, 

SJ 1  Z  

P 1-VPE-020 Úvod do ekonómie Ing. Veronika Miťková, 
PhD.  

ÚVP
E 4 SJ 1  Z  

P 1-USA-430 Úvod do metodológie sociálnych vied Mgr. Andrej Mentel, 
PhD.  

ÚEŠ
MV 4 AJ, 

SJ 1  L  

P 1-UES-050  Akademická komunikácia 
Mgr. Andrea Figulová, 
PhD. 
Mgr. Zuzana Maďarová  

ÚEŠ
MV 4 AJ 1  Z  

P 1-UES-060 Úvod do európskej integrácie Mgr. David Reichardt, 
PhD. 

ÚEŠ
MV 4 AJ 1  L  

P 1-UES-070 Politický systém SR 
Mgr. Andrea Figulová, 
PhD. 
Mgr. Michal Miklovič 

ÚEŠ
MV 4 AJ, 

SJ 1  L  

P 1-UES-460 Štatistika Mgr. Miroslav Sabo ÚEŠ
MV 4 SJ 1  L  

P 1-UES-100 Medzinárodné vzťahy I. Mgr. Matúš Halás, PhD. ÚEŠ
MV 4 AJ 2  Z  

P 1-UES-110 Komparatívna politika. Princípy Karen Henderson, PhD.  ÚEŠ
MV 4 AJ 2  Z  

P 1-UES-520 Politická komunikácia 

PhDr. Andrej Findor, 
PhD.,  
Doc. PhDr. Oľga 
Gyárfášová, PhD. 

ÚEŠ
MV 4 AJ, 

SJ 2  Z  

PV 1-UES-120 Medzinárodná ochrana ľudských práv Jarmila Lajčáková, LLb, 
LLM, SJD 

ÚEŠ
MV 4 AJ 2  Z  

PV 1-UES-130  Európske politické kultúry 
prof. PhDr. Silvia 
Miháliková, PhD. 
Mgr. Michal Miklovič 

ÚEŠ
MV 4 AJ 2  Z  

PV 1-UES-140 Politická psychológia PhDr. Andrej Findor, 
PhD. 

ÚEŠ
MV 4 AJ 2  Z  

P 1-UES-160 Medzinárodné vzťahy II. Mgr. Matúš Halás, PhD. ÚEŠ
MV 4 AJ 2  L  

P 1-UES-170 Inštitúcie EÚ a ich fungovanie 
Doc. PhDr. JUDr. Lucia 
Mokrá, PhD. 
Mgr. Kristína Janková 

ÚEŠ
MV 4 AJ 2  L  

P 1-UES-490 Dejiny povojnovej Európy PhDr. Andrej Findor, 
PhD. 

ÚEŠ
MV 4 AJ, 

SJ 2  L  

PV 1-UES-080 Základy diplomacie doc. PhDr. Peter 
Kopecký, CSc. 

ÚEŠ
MV 4 SJ 2  L  

PV 1-UES-180 Ľudské práva I. JUDr. Alexandra 
Strážnická,  PhD., LLM 

ÚEŠ
MV 4 SJ 2  L  
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PV 1-UES-190 Politická sociológia doc. PhDr. Oľga 
Gyárfášová, PhD. 

ÚEŠ
MV 4 AJ 2  L  

P 1-UES-210 Právo Európskej únie 
Doc. PhDr. JUDr. Lucia 
Mokrá, PhD., 
 

ÚEŠ
MV 4 AJ 3  Z  

P 1-UES-220 Komparatívna politika: Západná 
Európa 

prof. PhDr. Soňa 
Szomoláyi, CSc. 

ÚEŠ
MV 4 AJ 3  Z  

P 1-UES-230 Seminár k záverečnej práci 1 doc. PhDr. Oľga 
Gyárfášová, PhD. 

ÚEŠ
MV 4 AJ, 

SJ 3  Z  

PV 1-UES-240 
Európska integrácia a Západný 
Balkán v kontexte bezpečnostnej 
situácie 

Dr. Rastislav Báchora, 
PhD. 

ÚEŠ
MV 4 AJ, 

SJ 3  Z  

PV 1-UES-250 Problémy výskumu verejnej mienky doc. PhDr. Oľga 
Gyárfášová, PhD. 

ÚEŠ
MV 4 AJ, 

SJ 3  Z  

P 1-UES-270 Komparatívna politika. Stredná 
Európa 

Mgr. Juraj Marušiak, 
PhD. 

ÚEŠ
MV 4 AJ 3  L  

P 1-UES-600 Bakalárska práca  

doc. PhDr. Oľga 
Gyárfášová, PhD. 
PhDr. Andrej Findor, 
PhD. 

ÚEŠ
MV 4 AJ, 

SJ 3  L  

PV 1-UES-290 Médiá v medzinárodnej politike Mgr. Andrej Školkay, 
PhD. 

ÚEŠ
MV 4 AJ 3  L  

PV 1-UES-310 Etnicita, nacionalizmus, štát 
PhDr. Andrej Findor, 
PhD. 
 

ÚEŠ
MV 4 AJ 3  L  

PV 1-UES-320 Medzinárodné organizácie 

Doc. PhDr. JUDr. Lucia 
Mokrá, PhD. 
Mgr. Andrea Figulová, 
PhD.  

ÚEŠ
MV 4 AJ, 

SJ 3  L  

V 1-UES-340 Úloha mimovládnych organizácií v 
rozvojovej spolupráci 

Mgr. Ivana Raslavská, 
PhD. 

ÚEŠ
MV 3 AJ 1,2,

3  Z  

V 1-UES-
580/13  

 Spoločnosť a politika v Strednej a 
Východnej Európe 

 
Prof.PhDr.Soňa 
Szomolányi, PhD 

   2,3 L 

V 1-UES-570 Turecko a formy inakosti Mgr. Bilgesu Satir ÚEŠ
MV 3 AJ 3  Z  

V 1-UES-
620//14   Bezpečnosť v Strednej Ázii Mgr. Amanzholova, 

Mgr. Dyusembayeva      2,3 Z 

V 1-UES-380 Energetická politika a bezpečnosť EÚ Mgr. Andrea Figulová, 
PhD.,  

ÚEŠ
MV 3 AJ 1,2,

3  L  

V 1-UES-400 Holokaust v európskych dejinách PhDr. Ivan Kamenec, 
CSc. 

ÚEŠ
MV 3 SJ 1,2,

3  L  

  1-UES-
610//14  

 Totalitarizmus a extrémizmus v 
Európe Mgr. Michal Miklovič     2,3 Z 

V 1-UES-530 Ruská politika Mgr. Aliaksei Kazharski ÚEŠ
MV 3 AJ, 

SJ 
2,3
  L  

V 1-UES-390 Odborná stáž 
 

PhDr. Andrej Findor, 
PhD. 

ÚEŠ
MV 3 AJ, 

SJ 
1,2
,3  

Z, 
L 

V 1-UES-
630//14  Obranná politika EÚ Mgr. Miroslava 

Míčeková 
ÚEŠ
MV 3 Sj,

AJ 2,3 Z 

V 1-UES-
640//14  Analýza konfliktu a mierové štúdiá Mgr. Kristína Janková ÚEŠ

MV 3 AJ, 
SJ 2,3 L 

 Predmety štátnej skúšky 
P 1-UES-SS3 Politológia a medzinárodné vzťahy           
P 1-UES-SS2 Európska integrácia      
P 1-UES-SS1 Obhajoba bakalárskej práce      
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ŠTUDIJNÝ PROGRAM  

EURÓPSKE ŠTÚDIÁ 
 

MAGISTERSKÝ STUPEŇ 
 

Profil absolventa 
 

V rámci magisterského stupňa štúdia si študenti osvoja teoreticko-metodologické základy 

interdisciplinárneho prístupu štúdia európskych integračných procesov v oblasti politickej 

vedy, právnych disciplín a ekonómie ako základov pre rozvoj špecifických analytických 

schopností (politická a ekonomická analýza a interpretácia empirických dát). Nadobudnú 

všeobecné vedomosti zo študovaného programu umožňujúce špecializáciu v oblasti politickej 

vedy, medzinárodných vzťahov so zameraním na európsku integráciu, v rámci verejnej 

politiky a správy a na základe individuálnych dispozícií v ďalších oblastiach profesionálneho 

uplatnenia. 

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia participujú na výskume s vysokou mierou 

tvorivosti a samostatnosti a dokážu aplikovať teoretické vedomosti v praktických situáciách  

a problémoch súvisiacich s ich uplatnením v profesionálnej činnosti. 

 
 
Základné a profilujúce disciplíny 
 
Teórie politiky, Komparatívna európska politika, Zahraničná politika a medzinárodné vzťahy, 

Komunitárne právo, Politiky EÚ. 

 
 
Predmety štátnej skúšky: 
   
1. Politiky EÚ 

1. 1. Politiky EÚ 

1. 2. Euro-atlantická bezpečnostná architektúra 

1. 3. Medzinárodné právo  

 

2. Medzinárodná politika 

2. 1. Medzinárodné vzťahy v politickom myslení 

2. 2. Teórie politiky 

2. 3. Zahraničná politika EÚ 



39 
 

Študijný plán študijného programu: mES - európske štúdiá 
 

Študijný plán študijného programu mES 
(zoznam predmetov, týždenná výmera hodín, kredity za predmety) 

Predmet 
Ročník 

1. roč. 2. roč. 
Semester 

 Názov Kredity 7 8 9 10 
Z L Z L 

P Politiky EÚ 6 4       
P Zahraničná politika EÚ 6 4       

PV 

Dejiny diplomacie 
6 
6 

4 
4 

      
Súčasná východoeurópska politika       
       
Ochrana základných práv v EÚ       

V Výberový predmet 6 3    
P Euroatlantická bezpečnostná architektúra 6   4     
P Súčasné teórie medzinárodných vzťahov a svetová politika 6   4     

PV 

Symboly a mýty európskej integrácie 
6 
6 

  
4 
4  

   
Multikultúrne vzdelávanie      
Teórie politiky      
Medzinárodná ekonómia      

V Výberový predmet 6  3   
P Medzinárodné právo 6     4   
P Diplomový seminár 1 6     4   

PV 
Politická filozofia  
Politiky rodovej rovnosti  
Politická geografia 

6 
6     4 

4   

V Výberový predmet 6   3  
P Zahraničná politika SR 6       4 
P Diplomová práca 6       4 

PV 

Vnútorný trh EÚ 
6 
6 

      
4 
4 

Ľudské práva v judikatúre ESĽP       
Menová politika a medzinárodné menové vzťahy       
Európska únia v politickom a verejnom diskurze    

V Výberový predmet 6    3 
Spolu počet hodín (výmera)  19 19 19 19 

Kredity 

P/PV/V Kredity 
Povinné predmety (P) 48 12 12 12 12 
Povinne voliteľné predmety (PV) 48 12 12 12 12 
Výberové predmety (V) 24 6 6 6 6 
Počet kreditov spolu 120 30 30 30 30 
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Predmety študijného programu: mES - európske štúdiá 
 

Predmety študijného programu mES 

 P
/P

V
/V

 

Skratka Názov Vyučujúci 

G
ar

an
t 

R
oz

sa
h 

Ja
zy

k 

R
oč

ní
k 

Se
m

es
te

r 

P 2-UES-390  Politiky EÚ 

doc. M. Phil. Jozef Bátora, 
PhD., 
Karen Henderson, PhD.  
 

ÚEŠMV 4 AJ  1  Z  

P 2-UES-010  Zahraničná politika EÚ 
doc. M. Phil. Jozef Bátora, 
PhD., 
Mgr. Matej Navrátil 

ÚEŠMV 4 AJ, SJ  1  Z  

PV 2-UES-030  Dejiny diplomacie doc. PhDr. Peter Kopecký, 
CSc.  ÚEŠMV 4 SJ  1  Z  

PV 2-UES-040  
Súčasná 
východoeurópska 
politika 

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.  ÚEŠMV 4 AJ  1  Z  

PV 2-UES-060  Ochrana základných 
práv v EÚ 

Doc. PhDr. JUDr. Lucia 
Mokrá, PhD.  
 

ÚEŠMV 4 AJ  1  Z  

P 2-UES-070  
Euroatlantická 
bezpečnostná 
architektúra 

Mgr. Matúš Halás, PhD. 
Mgr. Samuel Arbe ÚEŠMV 4 AJ  1  L  

P 2-UES-400  

Súčasné teórie 
medzinárodných 
vzťahov a svetová 
politika 

PhDr. RNDr. Nikola Hynek, 
M.A., PgDip Res, PhD., 
Mgr. Aliaksei Kazharski  

ÚEŠMV 4 AJ  1  L  

PV 2-UES-090  Symboly a mýty 
európskej integrácie 

prof. PhDr. Silvia 
Miháliková, PhD. 
Mgr. Michal Miklovič 

ÚEŠMV 4 AJ  1  L  

PV 2-UES-350  Multikultúrne 
vzdelávanie PhDr. Andrej Findor, PhD.  ÚEŠMV 4 AJ  1  L  

PV 2-UES-360  Teórie politiky Cornelia Bruell, PhD., 
 ÚEŠMV 4 AJ  1  L  

PV 1-VPE-220  Medzinárodná ekonómia Ing. Veronika Miťková, PhD. ÚVPE 4 SJ  1  L  

P 2-UES-110  Medzinárodné právo 
Doc. PhDr. JUDr. Lucia 
Mokrá, PhD. 
Mgr. Kristína Janková 

ÚEŠMV 4 AJ  2  Z  

P 2-UES-120  Diplomový seminár 1 PhDr. Andrej Findor, PhD. ÚEŠMV 4 AJ, SJ  2  Z  
PV 2-UES-500  Politická filozofia Cornelia Bruell, PhD. ÚEŠMV 4 AJ  2  Z  

PV 2-UES-680 Politiky rodovej rovnosti 

Doc. Mgr. Katarína 
Staroňová, PhD.  
Mgr. Zuzana Očenášová, 
PhD. 
Mgr. Zuzana Maďarová 

ÚEŠMV 4 AJ, SJ  2  Z  

PV 2-UES-430  Politická geografia Mgr. Matúš Halás, PhD. ÚEŠMV 4 AJ, SJ  2  Z  

P 2-UES-170  Zahraničná politika SR 

doc. M. Phil. Jozef Bátora, 
PhD. 
Mgr. Teodor Gyelnik 
Mgr. Matej Navrátil  

ÚEŠMV 4 AJ, SJ  2  L  

P 2-UES-530 Diplomová práca  
doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, 
PhD.PhDr. Andrej Findor, 
PhD. 

ÚEŠMV 4 AJ, SJ  2  L  

PV 2-UES-190  Vnútorný trh EÚ Doc. JUDr. Ing. Michael 
Siman, PhD. ÚEŠMV 4 AJ  2  L  

PV 2-UES-200  Ľudské práva v Doc. PhDr. JUDr. Lucia ÚEŠMV 4 AJ  2  L  
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judikatúre ESĽP Mokrá, PhD.  
JUDr. Alexandra Strážnická, 
PhD., LLM 

PV 2-UES-280  
Európska únia v 
politickom a verejnom 
diskurze 

Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, 
PhD. ÚEŠMV 4 AJ 2 L 

V 2-UES-340  Globálne výzvy MUDr. Juraj Mesík  ÚEŠMV 3 AJ  1, 2  Z  
V 2-UES-450  Teórie hier Mgr. Matúš Halás, PhD.   ÚEŠMV 3 AJ, SJ  1, 2  Z  

V 2-UES-460  Humanitárna akcia a 
štátna zodpovednosť Mgr. Michaela Chládeková  ÚEŠMV 3 AJ  1, 2  L 

V 2-UES-510  Verejný prejav Mgr. Art. Veronika 
Remišová, PhD. ÚEŠMV 3 AJ  1, 2  Z  

V 2-UES-290  
Kultúra a rovnosť: 
Teória a prax 
multikulturalizmu 

Jarmila Lajčáková, LLb, 
LLM, SJD ÚEŠMV 3  AJ 1, 2  L  

V 2-UES-260  
Konštrukcia Európy v 
politickej reklame a vo 
verejných kampaniach 

Karin Liebhart, PhD. ÚEŠMV 3 AJ  1, 2  L  

V 2-UES-520 
Identita 
v medzinárodných  
vzťahoch 

Mgr. Matej Navrátil ÚEŠMV 3 AJ 1, 2  L  

V 2-UES-490 Postkoloniálne teórie 
politiky Mgr. Teodor Gyelnik ÚEŠMV 3 AJ  1, 2  Z 

 Predmety štátnej skúšky 
  2-UES-SS1  Obhajoba diplomovej práce           
  2-UES-SS2   Politiky EÚ           
  2-UES-SS3   Medzinárodná politika           
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ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ A POLITIKY 

 
DOKTORANDSKÝ STUPEŇ 

 
  
Profil absolventa 

Absolventi tretieho stupňa štúdia programu Európske štúdiá a politiky budú špičkoví 

odborníci v oblasti výskumu procesov európskej politiky, práva a ekonómie s dôrazom na 

rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom PhD. štúdia je 

formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých vedeckých 

pracovníkov v oblasti multidisciplinárnej reflexie európskej integrácie v kontexte 

medzinárodného vývoja. Súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu 

teoretických východísk novej európskej politiky, tvorivé definovanie problémov európskeho  

systému riadenia spoločných záležitostí, špecifických procesov tvorby a implementácie 

politík európskych inštitúcií  a ako aj analýzu programov a ich dopadov v praxi. Absolvent 

PhD. štúdia prispieva k rozvoju teoretických základov vedného odboru Teória politiky. 

 
Študijný plán študijného programu: európske štúdiá a politiky 
(doktorandský stupeň) 
 

Študijný plán študijného programu dESP 
 (zoznam predmetov, kredity za predmety) 
Kurz Kredity 

Metódy výskumu a výskumný projekt 10 
Výskumný seminár 10 
Doktorandský seminár ÚEŠMV 10 
Dizertačná skúška 20 
Moderné teórie riadenia spoločnosti 10 
Organizácie a inštitúcie 10 
Aktuálne otázky vývoja EÚ 10 
Ekonomické politiky EÚ 10 
Informačné zdroje 10 
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Predmety študijného programu: európske štúdiá a politiky 
(doktorandský stupeň) 
 

 Predmety ÚEŠMV a ÚVPE na doktorandskom stupni štúdia 
 

Skratka Názov Vyučujúci 

G
ar

an
tu

je
 

R
oz

sa
h 

Ja
zy

k 

R
oč

ní
k 

Se
m

es
te

r 

P 3-VPS-050 Metódy výskumu 
a výskumný projekt 

doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD. ÚVPE  AJ,SJ  Z 

P 3-VPS-010 Doktorandský seminár prof. PhDr. Ľudmila 
Malíková, PhD., 

ÚVPE 
ÚEŠMV  AJ,SJ   

P FSEV/PhD/2/12 Doktorandský seminár 
ÚEŠMV 

doc. M. Phil. Jozef Bátora, 
PhD. 

ÚVPE 
ÚEŠMV  AJ,SJ   

P  Dizertačná skúška  ÚVPE 
ÚEŠMV  AJ,SJ  Z 

PV 

3-VPS-040 Moderné  teórie 
riadenia spoločnosti 

doc. Ing. Emília Beblavá, 
PhD.,  
doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD. 

ÚVPE  AJ,SJ  Z 

PV 3-UES-010 Organizácie a 
inštitúcie 

doc. M. Phil. Jozef Bátora, 
PhD. ÚEŠMV  AJ,SJ  L 

PV 
3-UES-020 Aktuálne otázky 

vývoja EÚ 

doc. M. Phil. Jozef Bátora, 
PhD.,MA Karen Henderson, 
PhD 

ÚEŠMV  AJ,SJ  Z 

PV 3-VPS-020 Ekonomické politiky 
EÚ 

doc. Ing. Miroslav Beblavý, 
PhD. ÚVPE  AJ,SJ  L 

PV 3-UES-030 Informačné zdroje PhDr. Daniela Gondová ÚEŠMV  SJ  L 
 
Pozn: Pre interných doktorandov Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov je možnosť absolvovať 
kurzy v rámci programu Multi Level Politics in Europe, ktorý ponúka Department of Political Science, Institute 
of Advanced Studies (IHS) vo Viedni. Záujemcovia budú vybraní na základe výberového konania v spolupráci 
medzi vedením ÚEŠMV a IHS.  
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ŠTUDIJNÝ PROGRAM  
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA 

 
BAKALÁRSKY STUPEŇ 

 
 

Profil absolventa 

 

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia Aplikovaná psychológia/Sociálna 

a pracovná psychológia  získa základné spektrum poznatkov zo  psychológie a príbuzných 

vedných disciplín (sociológia, ekonómia, medzinárodné vzťahy, štatistika, marketingová 

komunikácia), ktoré dotvárajú jeho interdisciplinárny poznatkový základ. Získa tým 

vedomosti o podstate, priebehu a možnosti regulácie reálne sa vyskytujúcich sociálnych javov 

na úrovni jednotlivcov, mikroprostredia (skupín a tímov) a makroprostredia (organizácií, 

spoločnosti).  

Obsah štúdia, rozsah vedomostí potrebných na jeho absolvovanie a spôsob štúdia s dôrazom 

na  osvojenie si základných teoretických poznatkov, na ne nadväzujúcich aplikačných 

dispozícií dávajú záruku uplatnenia absolventa v praxi, najmä v sfére práce, na ktorú je 

štúdium špeciálne zamerané.  Ako kvalifikovaná pracovná sila v oblasti práce s ľuďmi môže 

účinne pôsobiť v rámci plnenia úloh personálneho budovania,  stabilizácie a vzdelávania 

pracovníkov rôzneho pracovného zaradenia, manažovania a zabezpečovania rozvoja  

a formovania  optimálnych sociálnych a organizačných podmienok  pôsobenia i kvality života 

jednotlivcov, tímov i organizácií.  

 

Základné a profilujúce disciplíny 

 

Metodológia - Úvod do metodológie sociálnych vied, Metodológia a metódy psychológie, 

Štatistické metódy, Metódy sociálnej psychológie, Metódy kvalitatívneho výskumu 

v sociálnej psychológii, Tvorba psychodiagnostických metód, Seminár k záverečnej práci 

Základné psychologické disciplíny - Základy psychológie 1, 2, Sociálna psychológia, 

Organizačná a pracovná psychológia, Psychológia osobnosti, História psychológie, 

Kognitívna psychológia, Vývinová psychológia, Sociálna motivácia a správanie 

Aplikácia psychológie – Psychológia marketingovej komunikácie, Tvorba a rozvoj tímov, 

Praktikum sociálnej interakcie, Konflikty a ich riešenie, Riadenie ľudských zdrojov, 

Psychológia nového podnikania 
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Interdisciplinárny základ - Úvod do práva, Úvod do ekonómie, Sociológia, Európske 

politické kultúry 

 

Predmety štátnej skúšky: 

 1. Všeobecná psychológia 

 2. Organizačná a pracovná psychológia 

 3. Obhajoba záverečnej práce 
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Študijný plán študijného programu: PP - sociálna a pracovná psychológia 
 

Študijný plán študijného programu PP 
(zoznam predmetov, týždenná výmera hodín, kredity za predmety) 

Predmet 
Ročník 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 
Semester 

 Názov Kredity 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Z L Z L Z L 

P Úvod do metodológie sociálnych vied 6 4           
P Základy psychológie 1 6 4           
P História psychológie 6 4           
P Úvod do ekonómie 6 4           
P Úvod do práva 6 4           
P Základy psychológie 2 6   4         
P Sociálna psychológia 6   4         
P Psychológia osobnosti 6   4         
P Sociológia 6   4         
P Metodológia a metódy psychológie 6   4         
P Organizačná a pracovná psychológia 6     4       
P Štatistické metódy 6     4       

PV 
Vývinová psychológia 6 

6  

    4 
4 

      
Kognitívna psychológia           
Praktikum sociálnej interakcie 1           

V Výberový predmet 6     3       
P Metódy sociálnej psychológie 6       4     
P Psychológia marketingovej komunikácie 6       4     

PV 
Konflikty a ich riešenie 

6 
6 

      
4 
4 

    
Tvorba psychodiagnostických metód           
Metódy kvalitatívneho výskumu v sociálnej psychológii            

V Výberový predmet 6       3     
P Seminár k záverečnej práci 6         4   

PV 
Tvorba a rozvoj tímov  
Psychológia nového podnikania 
Európske politické kultúry 

6 
6         4 

4   

V Výberový predmet 6         3   
V Výberový predmet 6         3   
P Záverečná práca 6           4 

PV 
Riadenie ľudských zdrojov  
Sociálne postoje  
Sociálna motivácia a správanie 

6 
6          4 

4 

V Výberový predmet 6           3 
V Výberový predmet 6           3 

Spolu počet hodín (výmera)  20 20 19 19 18 18 

Kredity 

P/PV/V Kredity 
Povinné predmety (P) 96 30 30 12 12 6 6 
Povinne voliteľné predmety (PV) 48 - - 12 12 12 12 
Výberové predmety (V) 36 - - 6 6 12 12 
Počet kreditov spolu 180 30 30 30 30 30 30 
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Predmety študijného programu: PP - sociálna a pracovná psychológia 
 
 

Predmety študijného programu PP 

 P
/P

V
/V

 

Skratka Názov Vyučujúci 

G
ar

an
tu

je
 

R
oz

sa
h 

Ja
zy

k 

R
oč

ní
k 

Se
m

es
te

r 

P 1-UAP-010   Úvod do metodológie 
sociálnych vied 

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, 
CSc,  ÚAP 4 SJ 1  Z  

P 1-UAP-020   Základy psychológie 1 doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. ÚAP 4 SJ 1  Z  

P 1-UAP-030   História psychológie 

prof. PhDr. Viera Bačová, 
DrSc.  
Mgr. Marek Jurkovič 
Mgr. Martin Sedlár 

ÚAP 4 SJ 1  Z  

P 1-VPE-020   Úvod do ekonómie Ing. Veronika Miťková, PhD.  ÚVPE 4 SJ 1  Z  
P 1-UES-020   Úvod do práva JUDr. Milan Ježovica ÚEŠMV 4 SJ 1  Z  

P 1-UAP-040   Základy psychológie 2 PhDr. Radomír Masaryk, 
PhD.  ÚAP 4 SJ 1 L  

P 1-UAP-050   Sociálna psychológia 
 
PhDr. Radomír Masaryk, 
PhD.  

ÚAP 4 SJ 1 L  

P 1-UAP-060   Psychológia osobnosti doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. ÚAP 4 SJ 1 L  
P 1-UAP-070   Sociológia Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.  ÚAP 4 SJ 1 L  

P 1-UAP-080   Metodológia a metódy 
psychológie 

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, 
CSc..  ÚAP 4 SJ 1 L  

P 1-UAP-090   Organizačná a pracovná 
psychológia 

doc. PhDr. Eva Letovancová, 
PhD.  
Mgr. Zuzana Lazišťanová 

ÚAP 4 SJ 2 Z  

P 1-UAP-100   Štatistické metódy Mgr. Ivana Barqawi, PhD.  ÚAP 4 SJ 2 Z  

PV 1-UAP-110   Vývinová psychológia Mgr. Eva Vavráková, 
PhD. MSc. ÚAP 4 SJ 2 Z  

PV 1-UAP-130   Kognitívna psychológia doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.  ÚAP 4 SJ 2 Z  

PV 1-UAP-330   Praktikum sociálnej 
interakcie 1 Mgr. Júlia Halamová, PhD. ÚAP 4 SJ 2 Z  

P 1-UAP-140   Metódy sociálnej 
psychológie Mgr. Peter Broniš, PhD.  ÚAP 4 SJ 2 L  

P 1-UAP-150   Psychológia marketingovej 
komunikácie 

doc. PhDr. Eva Letovancová, 
PhD.  ÚAP 4 SJ 2 L  

PV 1-UAP-160   Konflikty a ich riešenie Mgr. Júlia Halamová, PhD. ÚAP 4 SJ 2 L  

PV 1-UAP-180   
Tvorba 
psychodiagnostických 
metód 

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.  
 ÚAP 4 SJ 2 L  

PV 1-UAP-250   
Metódy kvalitatívneho 
výskumu v sociálnej 
psychológii 

Mgr. Peter Broniš, PhD.  ÚAP 4 SJ 2 L  

P 1-UAP-190   Seminár k záverečnej práci doc. PhDr. Vladimír Dočkal, 
CSc.  ÚAP 4 SJ 3 Z  

PV 1-UAP-200   Tvorba a rozvoj tímov doc. PhDr. Eva Letovancová, 
PhD.   ÚAP 4 SJ 3 Z  

PV 1-UAP-210   Psychológia nového 
podnikania Mgr. Peter Broniš, PhD.  ÚAP 4 SJ 3 Z  

PV 1-UES-130   Európske politické kultúry prof. PhDr. Silvia Miháliková, 
PhD.  ÚEŠMV 4 SJ 3 Z  

P 1-UAP-440   Záverečná práca doc. PhDr. Vladimír Dočkal, 
CSc.  ÚAP 4 SJ 3 L  

PV 1-UAP-230   Riadenie ľudských zdrojov Mgr. Eva Vavráková, ÚAP 4 SJ 3 L  
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PhD. MSc. 
PV 1-UAP-400   Sociálne postoje Mgr. Miroslav Popper, PhD. ÚAP 4 SJ 3 L  

PV 1-UAP-120   Sociálna motivácia 
a správanie Mgr. Miroslav Popper, PhD.  ÚAP 4 SJ 3 L  

V 1-UAP-290   Prax vo výskume   
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. ÚAP 3 SJ 2,3  Z  

V 1-UAP-310   Sociálna psychológia vo 
filme Mgr. Peter Broniš, PhD.   ÚAP 3 SJ 2,3  Z  

V 1-UAP-340   
Vyhľadávanie a 
spracovanie vedeckých 
informačných zdrojov 

Mgr. Eva Vavráková, PhD. 
MSc.  ÚAP 3 SJ 2,3  Z  

V 1-UAP-430   Sociálnopsychologické 
experimenty 20. storočia Mgr. Peter Broniš, PhD.  ÚAP 3 SJ 2,3  Z  

V 1-UAP-670   Fókusové skupiny ako 
výskumná metóda PhDr. Radomír Masaryk, PhD. ÚAP 3 SJ 2,3  Z 

V 1-UAP-650  Psychológia minoritných 
skupín Mgr. Miroslav Popper, PhD. ÚAP 3 SJ 2,3  Z  

V 1-UAP-690  Psychológia morálky Mgr. Miroslav Popper, PhD.  ÚAP 3 SJ 2,3  L  

V 1-UAP-680   Psychologické aspekty 
sexuálneho správania 

PhDr. Radomír Masaryk, 
PhD.  ÚAP 3 SJ 2,3  L  

V 1-UAP-450   

Navigácia pri hľadaní 
povolania - zážitková 
metodika kariérového 
poradenstva 

Mgr. Eva Uhríková 
 Mgr. Lenka Beková ÚAP 3 SJ 2,3  L  

V 1-UAP-510 Nadanie a tvorivosť doc. PhDr. Vladimír Dočkal, 
CSc. ÚAP 3 SJ 2,3  L 

V 1-UAP-480   Šťastie v práci Ing. Lýdia Sirotová  ÚAP 3 SJ 2,3  L 
Predmety štátnej skúšky 

  1-UAP-SS1   Všeobecná psychológia           
  1-UAP-SS2   Organizačná a pracovná psychológia           

 1-UAP-SS4   Obhajoba záverečnej práce           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM  
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA 

 
MAGISTERSKÝ STUPEŇ 

 
 

Profil absolventa 

 

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia Sociálna a pracovná psychológia ovláda 

poznatky, metódy a profesionálne  spôsobilosti potrebné pri odbornej psychologickej činnosti 

v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a pri vedecko-výskumnej činnosti.  Dokáže 

aplikovať teoretické  a metodologické vedomosti na rôzne  praktické situácie,  s vysokou 

mierou tvorivosti a samostatnosti a odbornej kompetentnosti.  Obsah a spôsob štúdia 

s dôrazom na samostatný výskum v rámci diplomového a laboratórneho projektu vytvárajú 

predpoklady, že štúdium budú končiť kvalitní a odborne vyspelí absolventi. 

Uplatnenie v praxi nájdu v rôznych sférach, rovinách i oblastiach.   Tradičným priestorom pre 

uplatnenie je  pozícia psychológa v organizácii, podniku, alebo personálnych poradenských, 

marketingových a výskumných  agentúrach i zapojenie sa do systému personálnej práce 

(výber, poradenstvo, príprava pracovníkov a pod.). Nájdu uplatnenie taktiež v neziskových 

organizáciách, v oddeleniach rôznych firiem a organizáciách, ktorých náplňou je analýza 

a projektovanie internej komunikácie aj komunikácie s verejnosťou. Môžu sa uplatniť ako 

poradcovia pre personálnu politiku, vedúci, resp. pracovníci útvarov rozvoja ľudských 

zdrojov v organizáciách. Absolvovanie štúdia vytvára možnosti  uplatnenia na najvyšších 

článkoch riadenia spoločnosti (vláda, ministerstvá, politické štruktúry, mimovládne inštitúcie, 

verejná správa) i  na medzinárodnej úrovni   v  organizáciách, v ktorých je zastúpená 

Slovenská republika. V prostredí medzinárodných organizácií, v európskych štruktúrach, v 

medzinárodných tímoch sa  uplatní  pri riešení problémov nadnárodného  charakteru, ako sú 

otázky medzinárodných  vzťahov, integračných procesov, spoločenských konfliktov, 

negociačných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia etnických skupín, alebo 

poradenstvo pri výbere a príprave pracovníkov multikultúrnych skupín. 
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Základné  a profilujúce disciplíny 

 

Teoretické disciplíny – Súčasná sociálna psychológia, Psychológia posudzovania 

a rozhodovania, Evolučná psychológia, Pedagogická psychológia 

Metodológia/metódy – Metódy psychológie práce a organizácie, Psychodiagnostika 

dospelých,  Metódy psychológie marketingovej komunikácie, Diplomový seminár 

Aplikácia psychológie – Ekonomická psychológia, Politická psychológia, Spotrebiteľské 

správanie, Psychológia v nezamestnanosti, Kariérové poradenstvo, Riadenie zmien 

v organizácii, Komunikácia v manažmente, Klinická psychológia v pracovnej sfére, 

Manažment sociálnych systémov, Sebapoznanie a osobnostný rozvoj pracovníkov,   

Interdisciplinárny základ – Human Resource Akademia/Riadenie ľudských zdrojov. 

 

Predmety štátnej skúšky: 

 

 1. Psychológia v organizácii a v marketingu 

 2. Metódy aplikovanej psychológie 

 3. Obhajoba diplomovej práce  
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Študijný plán študijného programu: mPP - sociálna a pracovná psychológia 
 

Študijný plán študijného programu mPP 
(zoznam predmetov, týždenná výmera hodín, kredity za predmety) 

Predmet 
Ročník 

1. roč. 2. roč. 
Semester 

 Názov Kredity 7. 8. 9. 10. 
Z L Z L 

P Manažment sociálnych systémov 6 4       
P Klinická psychológia v pracovnej sfére 6 4       

PV 
Politická psychológia 

6 
6 

4 
4 

      
Kariérové poradenstvo       
Psychológia posudzovania a rozhodovania       

V Výberový predmet 6 3    
P Metódy psychológie práce a organizácie 6   4     
P Spotrebiteľské správanie 6   4     

PV 
Riadenie zmien v organizácii 

6 
6 

  
4 
4 

    
Ekonomická psychológia       
Sebapoznanie a osobnostný rozvoj pracovníkov       

V Výberový predmet 6  3   
P Psychodiagnostika dospelých 6     4   
P Diplomový seminár 6     4   

PV 
Metódy psychológie marketingovej komunikácie 

6 
6 

    
4 
4 

  
Evolučná psychológia       
Súčasná sociálna psychológia        

V Výberový predmet 6   3  
P Pedagogická psychológia 6       4 
P Diplomová práca 6       4 

PV 
Psychológia v nezamestnanosti 6 

6 

      4 
4 Komunikácia v manažmente       

Human Resource Akademia/Riadenie ľudských zdrojov       
V Výberový predmet 6    3 

Spolu počet hodín (výmera)  19 19 19 19 

Kredity 

P/PV/V Kredity 
Povinné predmety (P) 48 12 12 12 12 
Povinne voliteľné predmety (PV) 48 12 12 12 12 
Výberové predmety (V) 24 6 6 6 6 
Počet kreditov spolu 120 30 30 30 30 
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Predmety študijného programu: mPP - sociálna a pracovná psychológia 
Predmety študijného programu mPP 

 P
/P

V
/V

 

Skratka Názov Vyučujúci 

G
ar

an
tu

je
 

R
oz

sa
h 

Ja
zy

k 

R
oč

ní
k 

Se
m

es
te

r 

P 2-UAP-010   Manažment sociálnych 
systémov 

Mgr. Eva Vavráková, PhD., 
MSc.  ÚAP 4 SJ  1  Z  

P 2-UAP-020   Klinická psychológia v 
pracovnej sfére 

 
Mgr. Júlia Halamová, PhD. ÚAP 4 SJ  1  Z  

PV 

2-UAP-030   Politická psychológia  
Mgr. Barbara Lášticová, PhD. ÚAP 4 SJ  1  Z  

2-UAP-050   Kariérové poradenstvo PhDr. Štefan Grajcár ÚAP 4 SJ  1  Z  

2-UAP-350   Psychológia posudzovania a 
rozhodovania 

prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. 
 ÚAP 4 SJ  1  Z  

P 2-UAP-060   Metódy psychológie práce a 
organizácie 

doc. PhDr. Eva Letovancová, 
PhD.  
Mgr. Zuzana Lazišťanová 

ÚAP 4 SJ  1  L  

P 2-UAP-070   Spotrebiteľské správanie prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. 
Mgr. Katarína Košíková  ÚAP 4 SJ  1  L  

PV 

2-UAP-080   Riadenie zmien v 
organizácii Mgr. Peter Broniš, PhD. ÚAP 4 SJ  1  L  

2-UAP-100   Ekonomická psychológia prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.,  
Mgr. Matúš Grežo ÚAP 4 SJ  1  L  

2-UAP-340   Sebapoznanie a osobnostný 
rozvoj pracovníkov 

Mgr. Júlia Halamová, PhD. 
Mgr. Lenka Beková ÚAP 4 SJ  1  L  

P 2-UAP-110   Psychodiagnostika 
dospelých doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.  ÚAP 4 SJ  2  Z  

P 2-UAP-120   Diplomový seminár Mgr. Miroslav Popper, PhD. ÚAP 4 SJ  2  Z  

PV 

2-UAP-130   Metódy psychológie 
marketingovej komunikácie 

 
PhDr. Radomír Masaryk, PhD.  ÚAP 4 SJ  2  Z  

2-UAP-140   Evolučná psychológia Mgr. Miroslav Popper, PhD.  ÚAP 4 SJ  2  Z  

2-UAP-390 Súčasná sociálna 
psychológia PhDr. Radomír Masaryk, PhD.  ÚAP 4 SJ 2 Z 

P 2-UAP-160   Pedagogická psychológia 
Doc.PhDr. Vladimír Dočkal, 
CSc. 
Mgr. Miriam Remišová 

ÚAP 4 SJ  2  L  

P 2-UAP-310   Diplomová práca Mgr. Peter Broniš, PhD.  ÚAP 4 SJ  2  L  

PV 

2-UAP-170   Psychológia v 
nezamestnanosti PhDr. Elena Kopcová, PhD.  ÚAP 4 SJ  2  L  

2-UAP-180   Komunikácia v 
manažmente Mgr. Eva Vavráková, PhD. MSc. ÚAP 4 SJ  2  L  

2-UAP-320   
Human Resource 
Akademia/ Riadenie 
ľudských zdrojov 

Mgr. Ján Uriga, PhD.  ÚAP 4 SJ  2  L  

V 

2-UAP-190   Stáž v oblasti manažmentu 
ľudských zdrojov 

doc. PhDr. Eva Letovancová, 
PhD.  ÚAP 3 SJ  1, 2  Z  

2-UAP-210   Sociálno-psychologická 
prax v treťom sektore PhDr. Elena Kopcová, PhD.  ÚAP 3 SJ  1, 2  Z  

2-UAP- 400  Metódy viacrozmernej 
štatistiky Mgr. Ivana Barqawi, PhD. ÚAP 3 SJ  1, 2  Z  

2-UAP- 410  Poradenská psychológia  
Mgr. Júlia Halamová, PhD. ÚAP 3 SJ  1, 2  Z  

2-UAP-380   TT = tréning pre budúcich 
trénerov Mgr. Hana Harenčárová  ÚAP 3 SJ  1, 2  Z  

V 2-UAP-250   Základy organizačných 
štúdií Mgr. Eva Vavráková, PhD. MSc.  ÚAP 3 SJ  1, 2  L  

2-UAP-260   Modely kognitívneho doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.  ÚAP 3 SJ  1, 2  L  
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vývinu 
2-UAP-300   Medzikultúrna psychológia PhDr. Ivan Brezina, PhD.  ÚAP 3 SJ  1, 2  L  

2-UAP-420  Nácvik poradenského 
procesu Mgr. Júlia Halamová, PhD. ÚAP 3 SJ  1, 2  L  

2-UAP-430 Základy práva pre 
psychológov Mgr. Ida Budayová Kuklišová ÚAP 3 SJ  1, 2  L  

 2-UAP-520 Workshopping projekt 
Mgr. Ivona Hodasová 
Mgr. Barbora Kollárová 
Šteffeková 

ÚAP 3 SJ 1, 2 L 

Predmety štátnej skúšky 
P 2-UAP-SS1   Psychológia v organizácii a v marketingu           
P 2-UAP-SS2   Metódy aplikovanej psychológie           
P 2-UAP-SS4   Obhajoba diplomovej práce           
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ŠTUDIJNÝ PROGRAM  
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA 

 
DOKTORANDSKÝ STUPEŇ 

 
 
Profil absolventa 

 
Absolventi doktorandského štúdia v odbore psychológia majú široké možnosti uplatnenia sa. 

Vyplýva to z toho, že absolvent tohto študijného programu je zrelým odborníkom, 

disponujúcim poznatkami o pôsobení v sociálnom systéme práce v širších súvislostiach. A to 

s ohľadom na psychologickú, ekonomickú, organizačnú stránku národných i nadnárodných 

spoločenstiev a inštitúcií.  Absolventi sa špecializujú v dvoch smeroch: 

- v oblasti sociálnej psychológie, 

- v oblasti pracovnej psychológie. 

V týchto oblastiach sú do hĺbky oboznámení s ich vedeckým potenciálom a aktuálnymi 

trendmi rozvoja, poznajú najnovšie výsledky príslušnej oblasti a sú schopní tieto výsledky 

aplikovať. Uplatnia sa vo vedeckom výskume, v pedagogickej práci, v národných 

i nadnárodných inštitúciách, v medzinárodných štruktúrach. 

 
Základné a profilujúce disciplíny 
 
 
Smery a teórie sociálnej psychológie, SPSS a práca s ním, Súčasná  organizačná a pracovná 

psychológia, Tvorba výskumného projektu. 

 
Študijný plán študijného programu: sociálna a pracovná psychológia 
(doktorandský stupeň) 
 
Študijný plán  
Kurz Kredity 
Tvorba výskumného projektu 10 
Súčasná organizačná a pracovná psychológia 10 
Súčasné smery v psychológii 2 10 
SPSS a práca s ním 10 
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Predmety študijného programu: sociálna a pracovná psychológia 
(doktorandský stupeň) 
 

Predmety ÚAP na doktorandskom stupni štúdia 
Charakter 
predmetu 

Skratka Názov Vyučujúci 

G
ar

an
tu

je
 

R
oz

sa
h 

Ja
zy

k 

R
oč

ní
k 

Se
m

es
te

r 

P 3-ÚAP-110 Tvorba výskumného 
projektu 

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, 
CSc. ÚAP  SJ  Z 

P 
3-ÚAP-070 Súčasná organizačná a 

pracovná psychológia 
doc. PhDr. Eva Letovancová, 
PhD. ÚAP   SJ  L  

PV 3-ÚAP-090 Súčasné smery v 
psychológii 2 

prof. PhDr. Viera Bačová, 
DrSc. ÚAP   SJ  Z 

PV 3-ÚAP-040 SPSS a práca s ním Mgr. Ivana Barqawi, PhD. ÚAP   SJ  L 
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ŠTUDIJNÝ PROGRAM  
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA 

 
BAKALÁRSKY STUPEŇ 

 
 

Profil absolventa 

 

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) sociálnej antropológie si osvojí 

odborné poznatky sociálnej antropológie, bude schopný ich aplikovať pri analýze a vysvetlení 

konkrétnych sociálnych a kultúrnych javov a problémov konkrétnej lokálnej komunity, bude 

schopný komunikovať tak s lokálnymi autoritami im prístupným jazykom, ako aj so 

štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi inštitúciami; bude schopný samostatne si 

pripraviť a viesť dlhodobý výskumný projekt, pri ktorom uplatní svoj antropologický výcvik, 

určený na odhalenie, vysvetlenie a návrh prípadných riešení, týkajúcich sa sociálnych 

a kultúrnych javov a správaní; bude schopný komunikovať s lokálnou komunitou 

a príslušnými štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi inštitúciami takým spôsobom, aby 

ich presvedčil o tom, že mnohé sociálne, kultúrne i ekonomické problémy sa dajú riešiť iba 

poznaním príčin a princípov fungovania sociálnych a kultúrnych javov a správaní; bude 

schopný v spolupráci s lokálnou komunitou a príslušnými inštitúciami implementovať svoje 

navrhnuté riešenia v praxi. 

 

Základné a profilujúce disciplíny 

 

Základné disciplíny: antropologické teórie, štatistika pre antropológov, sociálne analýzy 

a interpretácie, ekonomická antropológia, politická antropológia, terénne metódy a techniky, 

aplikovaná antropológia, antropológia postsocialistických spoločností, rómske štúdie. 

Profilujúce disciplíny: študent si môže zvoliť odbornú profiláciu a uskutočniť terénny výskum 

v jednej z týchto špecializácií: ekonomická antropológia, kognitívna antropológia, politická 

antropológia, rómske štúdiá. 

 

Predmety štátnej skúšky: 

 1. Antropologické teórie 

 2. Modelový projekt terénneho výskumu 

 3. Obhajoba záverečnej práce 
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Študijný plán študijného programu: SA - sociálna antropológia 
 

Študijný plán študijného programu SA 
(zoznam predmetov, týždenná výmera hodín, kredity za predmety) 

Predmet 
Ročník 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 
Semester 

 Názov Kredity 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Z L Z L Z L 

P Úvod do antropológie 6 3           
P Akademický prejav a zdroje pre antropológov 6 3           
P Úvod do práva 6 4           
P Základné pojmy sociálnych vied 6 4           
P Politológia a politická analýza  6 4           
P Antropologické teórie 6   4         
P Sociálna analýza a interpretácia 6   3         
P Úvod do politickej antropológie 6   4         
P Štatistika pre antropológov 6   3         
P Úvod do metodológie sociálnych vied 6   4         
P Ekonomická antropológia 6     4       
P Terénne metódy a techniky 1 6     4       
P Aplikovaná antropológia  6     4       

PV Kognitívna antropológia 6     3       
Antropológia juhovýchodnej Európy           

V Výberový predmet* 6   3    
P Politická antropológia 6       4     
P Etnicita a nacionalizmus 6       4     
P Terénne metódy a techniky 2 6       4     

PV Antropológia detstva a detských skupín 6       3     
Antropológia rozvoja           

V Výberový predmet* 6    3   
P Materiálna kultúra 6         4   
P Rómske štúdie 6         4   
P Bakalársky seminár 1 6         4   
P Terénny výskum 6         3   

PV Etnografické texty 1 6         3   
Analýza terénnych dát           

P Antropológia náboženstva 6           4 
P Antropológia postsocializmu 6           4 
P Bakalársky seminár 2 6           4 
P Bakalárska práca 6           3 

PV Etnografické texty 2 6      3 
Spolu počet hodín (výmera)  18 18 18 18 18 18 

Kredity 

P/PV/V Kredity 
Povinné predmety (P) 138 30 30 18 18 24 24 
Povinne voliteľné predmety (PV) 24 - - 6 6 6 6 
Výberové predmety (V) 18 - - 6 6 - - 
Počet kreditov spolu 180 30 30 30 30 30 30 

*Študent si môže výberový predmet zvoliť z ponuky PV predmetov ÚSA alebo z  iných ústavov FSEV a ponuky 
UK. 
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Predmety študijného programu: SA - sociálna antropológia 
 

Predmety študijného programu SA 
 P

/P
V

/V
 

Skratka Názov Vyučujúci 

G
ar

an
tu

je
 

R
oz

sa
h 

Ja
zy

k 

R
oč

ní
k 

Se
m

es
te

r 

P 1-USA-010 Úvod do antropológie Mgr.Art. Jaroslava 
Panáková, PhD.  ÚSA 3 SJ 1 Z 

P 1-USA-
020   

Akademický prejav a zdroje pre 
antropológov Mgr. Andrej Mentel, PhD. ÚSA 3 SJ 1 Z 

P 1-UES-
020   Úvod do práva JUDr. Milan Ježovica  ÚEŠM

V 4 SJ 1 Z 

P 1-UES-
480    Základné pojmy sociálnych vied Mgr. Andrej Mentel, PhD. ÚEŠM

V 4 SJ 1  Z  

P 1-UES-
040   Politológia a politická analýza 

Mgr. Andrea Figulová, PhD. 
Mgr. Teodor Gyelník 
Mgr. Eduard  Jambor 

ÚVPE 4 AJ, 
SJ 1  Z  

P 1-USA-
030   Antropologické teórie Mgr. Danijela Jerotijević, 

PhD.  ÚSA 4 SJ 1  L  

P 1-USA-
040   Sociálna analýza a interpretácia Mgr.Art. Jaroslava 

Panáková, PhD. ÚSA 3 SJ 1  L  

P 1-USA-
050   Úvod do politickej antropológie doc. Mgr. Juraj Buzalka, 

PhD. ÚSA 4 SJ 1  L  

P 1-USA-
070   Štatistika pre antropológov Mgr. Andrej Mentel, PhD. ÚSA 3 SJ 1  L  

P 1-UES-
030   

Úvod do metodológie sociálnych 
vied Mgr. Andrej Mentel, PhD. ÚEŠM

V 4 SJ 1  L  

P 1-USA-
090   Ekonomická antropológia doc. Mgr. Juraj Buzalka, 

PhD. ÚSA 4 SJ 2  Z  

P 1-USA-
100   Terénne metódy a techniky 1 

doc. Mgr. Martin Kanovský, 
PhD., 
 

ÚSA 4 SJ 2  Z  

P 1-USA-
130   Aplikovaná antropológia  Mgr.Art. Jaroslava 

Panáková, PhD. ÚSA 4 SJ 2  Z  

P
V 

1-USA-
170   Kognitívna antropológia 

doc. Mgr. Martin Kanovský, 
PhD.,  
Mgr. Zuzana Stoláriková 

ÚSA 3 SJ 2  Z  

         

P 1-USA-
080   Politická antropológia doc. Mgr. Juraj Buzalka, 

PhD. ÚSA 4 SJ 2  L  

P 1-USA-
140   Etnicita a nacionalizmus doc. Mgr. Juraj Buzalka, 

PhD. ÚSA 4 AJ, 
SJ 2  L  

P 1-USA-
150   Terénne metódy a techniky 2 

doc. Mgr. Martin Kanovský, 
PhD. 
 

ÚSA 4 SJ 2  L  

P
V 

1-USA-
280   

Antropológia detstva a detských 
skupín 

doc. Mgr. Martin Kanovský, 
PhD. 
Mgr. Zuzana Stoláriková 

ÚSA 4 SJ 2  L  

P
V 

1-USA-
285   Antropológia rozvoja  Mgr. Tomáš Profant ÚSA 4 SJ 3 L  

P 1-USA-
180   Materiálna kultúra PhDr. Juraj Podoba, CSc. ÚSA 4 SJ 3  Z  

P 1-USA-
190   Rómske štúdie Mgr. Vladimír Rafael, PhD.  ÚSA 4 SJ 3  Z  

P 1-USA-
200   Bakalársky seminár 1 doc. Mgr. Juraj Buzalka, 

PhD. ÚSA 4 SJ 3  Z  

P 1-USA- Terénny výskum doc. Mgr. Martin Kanovský, ÚSA 4 SJ 3  Z  
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210   PhD. 
P
V 

1-USA-
350   Etnografické texty 1 prof. Viera Feglová, CSc.  ÚSA 3 SJ 3 Z  

P
V 

1-USA-
305   Analýza terénnych dát Mgr. Jiří Majer ÚSA 3 SJ 3 Z  

P 1-USA-
240   Antropológia náboženstva Mgr. Danijela Jerotijevič, 

PhD.  ÚSA 4 SJ 3  L  

P 1-USA-
250   Antropológia postsocializmu PhDr. Juraj Podoba, CSc.  ÚSA 4 SJ 3  L  

P 1-USA-
260   Bakalársky seminár 2 doc. Mgr. Juraj Buzalka, 

PhD. ÚSA 4 SJ 3  L  

P 1-USA-
410   Bakalárska práca  doc. Mgr. Martin Kanovský, 

PhD. ÚSA 4 SJ 3  L  

P
V 

1-USA-
355   Etnografické texty 2 prof. Viera Feglová, CSc. ÚSA 3 SJ 3 L  

Predmety štátnej skúšky 

	  
1-USA-
360   Antropologické teórie	             

	  
1-USA-
380   Obhajoba bakalárskej práce	             

	  
1-USA-
400   Modelový projekt terénneho výskumu	             
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ŠTUDIJNÝ PROGRAM  
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA 

 
MAGISTERSKÝ STUPEŇ 

 

Profil absolventa 

 

Absolventi druhého stupňa štúdia programu Sociálna antropológia budú odborníkmi v oblasti 

výskumu sociálnych a kultúrnych procesov s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako 

vedeckej disciplíny. Základným cieľom štúdia je formovať novú generačnú skupinu 

profesionálne pripravených a tvorivých absolventov. Nevyhnutnou súčasťou štúdia je 

individuálny prínos študentov k rozpracovaniu teoretických východísk disciplíny, a zároveň 

dlhodobý terénny výskum vo zvolenej komunite v rozsahu najmenej 2 mesiacov nepretržitého 

pobytu. Absolventi ovládajú vedecké metódy antropologického výskumu, sú schopní v plnej 

šírke riešiť škálu sociálnych a kultúrnych problémov, uskutočňovať poradenskú a konzultačnú 

činnosť pre štátne, samosprávne i mimovládne inštitúcie, prednášať na vysokých školách 

sociálnu antropológiu, školiť tímy pre sociálnu prácu v teréne a poradenstvo.  

Absolventi sa môžu uplatniť v akademickej oblasti prípravy a koordinovania domácich a 

medzinárodných vedeckých tímov, v rámci národných,  európskych a regionálnych inštitúcií 

pri vypracovaní expertíz a analýz, pri formulovaní vývojových trendov v oblasti  európskych, 

národných a regionálnych sociálnych politík, ako autori publikácií v domácich a zahraničných 

odborných periodikách, ako aktívni reprezentanti akademickej obce na domácich a 

medzinárodných odborných fórach, konferenciách a seminároch, v pedagogickom procese v 

oblasti sociálnej antropológie na domácich a zahraničných univerzitách. 

 

Základné  a profilujúce disciplíny 

Urbánna antropológia, Kognitívna antropológia, Terénne metódy, Súčasné antropologické 

teórie, Lingvistická antropológia, Analýza a spracovanie etnografických dát, Antropológia 

príbuzenstva, Psychologická antropológia, Politická antropológia, Vizuálna antropológia 

 

Predmety štátnej skúšky: 

 1. Antropologické teórie 

 2. Obhajoba záverečnej práce 
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Študijný plán študijného programu: mSA – sociálna antropológia 
 

Študijný plán študijného programu mSA 
(zoznam predmetov, týždenná výmera hodín, kredity za predmety) 

Predmet 
Ročník 

1. roč. 2. roč. 
Semester 

 Názov Kredity 7. 8. 9. 10. 
Z L Z L 

P Urbánna antropológia 6 4       
P Psychologická antropológia 6 4       
P Terénne metódy 1 6 4       

PV Antropológia príbuzenstva 6 
 

3 
 

      
Antropológia a politická ekonómia       

V Výberový predmet 6 3    
P Lingvistická antropológia 6   4     
P Terénne metódy 2 6   4     
P Sociálne politiky a integrácia 6   4     

PV Etnografia mesta 6   3     
Vizuálna antropológia       

V Výberový predmet 6  3   
P Súčasné antropologické teórie 1 6     4   
P Analýza etnografických dát 6     4   
P Diplomový seminár 1 6     4   
P Terénny výskum 6     3   

PV   6     3   
Antropologické texty 1       

P Diplomový seminár 2 6       4 
P Súčasné antropologické teórie 2 6       4 
P Humánna ekológia 6       4 
P Diplomová práca 6       3 

PV Antropologické texty 2 6    3 
Spolu počet hodín (výmera)  18 18 18 18 

Kredity 

P/PV/V Kredity 
Povinné predmety (P) 78 18 18 24 18 
Povinne voliteľné predmety (PV) 24 6 6 6 6 
Výberové predmety (V) 18 6 6 - 6 
Počet kreditov spolu 120 30 30 30 30 

*Študent si môže výberový predmet zvoliť z ponuky PV predmetov ÚSA alebo z  iných ústavov FSEV a ponuky 
UK. 
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Predmety študijného programu: mSA – sociálna antropológia 
 

Predmety študijného programu mSA 

 P
/P

V
/V

 

Skratka Názov Vyučujúci 

G
ar

an
tu

je
 

R
oz

sa
h 

Ja
zy

k 

R
oč

ní
k 

Se
m

es
te

r 

P 2-USA-010   Urbánna antropológia prof. Viera Feglová, CSc.  ÚSA 4 SJ 1  Z  

P 2-USA-020   Psychologická antropológia Mgr. Danijela Jerotijević, 
PhD.  ÚSA 4 SJ 1  Z  

P 2-USA-030   Terénne metódy 1 Mgr. Danijela Jerotijević, PhD. ÚSA 4 SJ 1  Z  

PV 2-USA-050   Antropológia príbuzenstva doc. Mgr. Martin Kanovský, 
PhD.  ÚSA 3 SJ 1  Z  

PV 2-USA-100   Antropológia a politická 
ekonómia doc. Mgr. Juraj Buzalka, PhD. ÚSA 3 SJ 1  Z  

P 2-USA-060   Lingvistická antropológia Mgr. Andrej Mentel, PhD.  ÚSA 4 SJ 1  L  

P 2-USA-070   Terénne metódy 2 doc. Mgr. Martin Kanovský, 
PhD.  ÚSA 4 SJ 1  L  

P 2-USA-075   Sociálne politiky a integrácia prof. PhDr. René Lužica, 
Art.D.  ÚSA 4 SJ 1  L  

PV 2-USA-090   Etnografia mesta prof. Viera Feglová, CSc.  ÚSA 3 SJ 1  L  

PV 2-USA-200  Vizuálna antropológia Mgr.Art. Jaroslava Panáková, 
PhD. ÚSA 3 SJ 1  L  

P 2-USA-080   Súčasné antropologické teórie 
1 PhDr. Juraj Podoba, CSc. ÚSA 4 SJ 2  Z  

P 2-USA-110   Analýza etnografických dát Mgr. Andrej Mentel, PhD.  ÚSA 4 SJ 2  Z  
P 2-USA-120   Diplomový seminár 1 PhDr. Juraj Podoba, CSc. ÚSA 4 SJ 2  Z  

P 2-USA-130   Terénny výskum doc. Mgr. Martin Kanovský, 
PhD.  ÚSA 4 SJ 2  Z  

         

PV 2-USA-145   Antropologické texty 1  Mgr.Art. Jaroslava Panáková, 
PhD. ÚSA 3 SJ 2  Z  

P 2-USA-170   Diplomový seminár 2 PhDr. Juraj Podoba, CSc. ÚSA 4 SJ 2  L  

P 2-USA-175   Súčasné antropologické teórie 
2 PhDr. Juraj Podoba, CSc. ÚSA 4 SJ 2  L  

P 2-USA-015  Humánna ekológia  Mgr. Andrej Mentel, PhD. ÚSA 3 SJ 2  L  

P 2-USA-400   Diplomová práca doc. Mgr. Martin Kanovský, 
PhD.  ÚSA 3 SJ 2  L  

PV 2-USA-165  Antropologické texty 2  Mgr.Art. Jaroslava Panáková, 
PhD. ÚSA 3 SJ 2  L 

 Predmety štátnej skúšky 
P 2-USA-360 Antropologické teórie           
P 2-USA-380 Obhajoba diplomovej práce      
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ŠTUDIJNÝ PROGRAM  
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA 

 
DOKTORANDSKÝ STUPEŇ 

 
 
Profil absolventa 

 

Absolventi tretieho stupňa štúdia programu Sociálna antropológia budú špičkoví odborníci v 

oblasti výskumu sociálnych a kultúrnych procesov s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie 

ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom PhD. štúdia je formovať novú generačnú skupinu 

profesionálne pripravených a tvorivých vedeckých pracovníkov v oblasti interdisciplinárnej 

reflexie vzťahov medzi sociokultúrnymi a psychologickými javmi. Nevyhnutnou súčasťou 

štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk disciplíny, 

a zároveň dlhodobý terénny výskum vo zvolenej komunite v rozsahu najmenej 6 mesiacov 

nepretržitého pobytu. 

 
 
 
Základné a profilujúce disciplíny 
 
 
Antropológia a psychológia, Metódy terénneho výskumu a výskumný projekt,  

Doktorandský seminár (2 semestre) – 8 kreditov 

 

Dizertačná skúška 

 

Obsahom kolokviálnej dizertačnej skúšky je podrobné oponované zdôvodnenie teórie, ktorá 

bola východiskom dizertačnej práce, ako aj preukázanie vlastného prínosu pri jej aplikácii. 

 

Dizertačná práca a jej obhajoba 

 

Dizertačná práca obsahuje všetky vedecké a formálne náležitosti samostatnej tvorivej 

vedeckej práce. Dizertačná práca musí byť založená na vlastnom dlhodobom terénnom 

výskume (nie sú prípustné kompilačné, čisto teoretické alebo metodologické práce).  
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Študijný plán študijného programu: sociálna antropológia 
(doktorandský stupeň) 
 

Študijný plán študijného programu dSAL 
(zoznam predmetov, kredity za predmety) 

Kurz Kredity 
Doktorandský seminár 1 10 
Doktorandský seminár 2 10 
Terénny projekt 1 10 
Terénny projekt 2 10 
Informačné zdroje 10 
 
 
Predmety študijného programu: sociálna antropológia 
(doktorandský stupeň) 
 

 Predmety ÚSA na doktorandskom stupni štúdia 
 

Skratka Názov Vyučujúci 

G
ar

an
tu

je
 

R
oz

sa
h 

Ja
zy

k 

R
oč

ní
k 

Se
m

es
te

r 

P 3-USA-220 Doktorandský seminár 1  doc. Mgr. Martin Kanovský, 
PhD. ÚSA 2 SJ 1, 2 Z 

P 3-USA-230 Doktorandský seminár 2 doc. Mgr. Martin Kanovský, 
PhD. ÚSA 2 SJ 1, 2 L 

P 3-USA-240 Terénny projekt 1 PhDr. Juraj Podoba, CSc. ÚSA 10 SJ 1 Z 
P 3-USA-250 Terénny projekt 2 PhDr. Juraj Podoba, CSc. ÚSA 10 SJ 1 L 
PV 3-UES-030 Informačné zdroje PhDr. Daniela Gondová ÚEŠ

MV  SJ   L 
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ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
VEREJNÁ POLITIKA 

 
MAGISTERSKÝ STUPEŇ 

 
 

Profil absolventa  
 
Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia (magister) verejnej politiky bude ovládať teóriu i 

metodológiu verejnej politiky, analytické metódy práce s agendou vládnych organizácií, bude 

schopný riešiť samostatné výskumné úlohy a uplatňovať tvorivé prístupy pri príprave 

rezortných ako aj medzirezortných politík, bude schopný podieľať sa na trvalom rozvoji 

prierezových i odvetvových politík a navrhovať ich zmeny a legislatívne úpravy, bude 

schopný samostatne analyzovať stav a výsledky implementácie politík a bude schopný 

komunikovať na domácich i medzinárodných fórach pri presadzovaní politík v súlade s 

európskymi štandardami. Absolvent si osvojí odborný jazyk, pojmy, fakty a teórie vzťahujúce 

sa na skúmanie procesu tvorby a implementácie verejnej politiky, ako ich použiť pri tvorbe 

nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i 

alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia, naučí sa porovnávať fungovanie politík v 

medzinárodnom rámci, špeciálne v EÚ a bude vedieť navrhnúť postupy a nástroje na riešenie 

jednotlivých praktických politických problémov. Zároveň bude absolvent spôsobilý riadiť a 

organizovať pracovné skupiny, spoluvytvárať organizačné vzťahy pri príprave verejnej 

politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, navrhovať, vytvárať, 

realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a 

interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. 

 
Základné a profilujúce disciplíny 
 
Povinné predmety vytvárajú analytický, teoretický a prierezový základ štúdia verejnej 

politiky. V prvom roku štúdia ide najmä o predmety Verejná politika, Ekonomické aspekty 

verejnej politiky, Verejné právo a verejná politika, Metódy analýzy a výskumu – 

kvantitatívne, Sociologické aspekty verejnej politiky, Nástroje a implementácia verejnej 

politiky, Verejné financie, Metódy analýzy a výskumu – kvalitatívne, Komparatívna verejná 

politika v kontexte EÚ, ktoré tvoria 9/10 ECTS kreditov študijného programu v 1. študijnom 

roku. V druhom roku štúdia sú povinné predmety Analýza verejnej politiky a rozhodovacie 

procesy a Diplomový seminár. Zvyšok predmetov sú povinne voliteľné alebo voliteľné 
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odvetvové predmety, ktoré umožňujú študentovi špecializáciu vo vybranom sektore alebo 

problematike verejnej politiky. 

 

Predmety štátnej skúšky: 

1. Teória a metodológia verejnej politiky 

 2. Komparatívna verejná politika 

 3. Špecializácia:  odvetvový alebo prierezový predmet 
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Študijný plán študijného programu: mVP – verejná politika 
 

Študijný plán študijného programu mVP 
(zoznam predmetov, týždenná výmera hodín, kredity za predmety) 

Predmet 
Ročník 

1. roč. 2. roč. 
Semester 

 Názov Kredity 7. 8. 9. 10. 
Z L Z L 

P Verejná politika 6 4       
P Sociologické aspekty verejnej politiky 6 4       

P Ekonomické aspekty verejnej politiky - Úvod do mikroekonómie / 
Mikroekonomická analýza 6 4       

P Techniky vedeckého písania v spoločenských vedách 6 4       
P Verejné právo a verejná politika 6 4       

P Metódy analýzy a výskumu - Kvantitatívne - Úvod do štatistických 
metód / Modelovanie sociálno-ekonomických procesov 6   4     

P Nástroje verejnej politiky a implementácia 6   4     
P Verejné financie I.  6   4     
P Komparatívna verejná politika a viacúrovňová tvorba verejnej politiky 6   4     
P Metódy analýzy a výskumu – kvalitatívne 6   4     
P Diplomový seminár I. 6     4   
P Analýza verejnej politiky 6     4   

PV 

Politicko-administratívne vzťahy  
Riadenie ľudských zdrojov vo verejnom sektore  
Tvorba legislatívy vo verejnej politike  
Politika zdravotnej starostlivosti 
Menová politika a medzinárodné menové vzťahy 
Politika životného prostredia 
Etické otázky, transparentnosť a korupcia vo verejnej politike	  

6 
6     4 

4   

V Výberový predmet 6   3  
P Diplomový seminár II. 6       4 

PV 

Ekonómia vzdelávania  
Verejné financie II- zabezpečovanie verejných služieb  
Medzinárodná politická ekonómia 
Analýza verejnej politiky II. 
Evaluácia VP 
Regionálna politika 
 

6 
6 
6 

     
4 

 4  
4 

V Výberový predmet 6    3 
Spolu počet hodín (výmera)  20 20 19 19 

Kredity 

P/PV/V Kredity 
Povinné predmety (P) 78 30 30 12 6 
Povinne voliteľné predmety (PV) 30 - - 12 18 
Výberové predmety (V) 12 - - 6 6 
Počet kreditov spolu 120 30 30 30 30 
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Predmety študijného programu: mVP – verejná politika 
 

Predmety študijného programu mVP 
 P

/P
V

/V
 

Skratka Názov Vyučujúci 

G
ar

an
tu

je
 

R
oz

sa
h 

Ja
zy

k 

R
oč

ní
k 

Se
m

es
te

r 

P 2-VPE-280    Verejná politika prof. PhDr. Ľudmila 
Malíková, PhD. ÚVPE 4 SJ  1  Z  

P 2-VPE 320    Sociologické aspekty 
verejnej politiky 

doc. Ing. Miroslav Beblavý, 
PhD.  ÚVPE 4 SJ  1  Z  

P 2-VPE-290    

Ekonomické aspekty 
verejnej politiky - Úvod 
do mikroekonómie /   
Mikroekonomická 
analýza 

Ing. Marcela Veselková, 
M.A., PhD.  ÚVPE 4 SJ  1  Z  

P 2-VPE-330    
Techniky vedeckého 
písania v 
spoločenských vedách 

Mgr. Tomáš Jacko, PhD.  ÚVPE 4 SJ  1  Z  

P 2-VPE-310  
 

Verejné právo a verejná 
politika 

JUDr. Marián Giba, PhD.  
 ÚVPE 4 SJ  1  Z  

P 2-VPE-340    

Metódy analýzy a 
výskumu – 
Kvantitatívne - Úvod 
do štatistických metód  
/ Modelovanie 
sociálno-ekonomických 
procesov 

Ing. Marcela Veselková, 
M.A., PhD.  ÚVPE 4 SJ  1  L  

P 2-VPE-360    
Nástroje verejnej 
politiky a 
implementácia 

doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD., Mgr. Tomáš Jacko, 
PhD., Mgr. Ľudmila Staňová, 
Mgr. Katarína Števove  

ÚVPE 4 SJ  1  L  

P 2-VPE-370    Verejné financie I.  Ing. Marcela Veselková, 
M.A., PhD.  ÚVPE 4 SJ  1  L  

P 2-VPE-390    
Komparatívna verejná 
politika a viacúrovňová 
tvorba verejnej politiky 

doc. Ing. Emília Beblavá, 
PhD. ÚVPE 4 SJ  1  L  

P 2-VPE-380    Metódy analýzy a 
výskumu - kvalitatívne  

doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD.  ÚVPE 4 SJ  1  L  

P 2-VPE-410     Diplomový seminár I. doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD.  ÚVPE 4 SJ  2  Z  

P 2-VPE-630    Analýza verejnej 
politiky 

doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD.  ÚVPE 4 SJ  2  Z  

PV 2-VPE-430    Politicko-
administratívne vzťahy 

doc. Ing. Emília Beblavá, 
PhD. ÚVPE 4 SJ  2  Z  

PV 2-VPE-300   
 

Riadenie ľudských 
zdrojov vo verejnom 
sektore 

doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD., 
Mgr. Ľudmila Staňová 

ÚVPE 4 SJ  2  Z  

PV 2-VPE-450    
 

Tvorba legislatívy vo 
verejnej politike 

JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, 
PhD. ÚVPE 4 SJ  2  Z  

PV 2-VPE-710 Politika zdravotnej 
starostlivosti Mgr. Roman Mužik    ÚVPE 4 SJ 2 Z 

PV 2-VPE-670       
Menová politika a 
medzinárodné menové 
vzťahy 

Ing. Marcela Veselková, 
M.A., PhD.  
 

ÚVPE 4 SJ  2  Z  

PV 2-VPE-690    Politika životného 
prostredia  

Mgr. Tomáš Jacko, PhD.,  
Ing. Michal Sedlačko, PhD. ÚVPE 4  SJ 2  Z 

PV  2-VPE-530 Etické otázky, doc. Ing. Emília Beblavá, ÚVPE 4  SJ 2  Z 
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transparentnosť a 
korupcia vo verejnej 
politike  

PhD. 

PV 2-UES-680 Politiky rodovej 
rovnosti* 

doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD., Mgr. Zuzana 
Očenášová, Mgr. Zuzana 
Maďarová  

ÚEŠMV 4  AJ 2  Z 

P 2-VPE-510 Diplomový seminár II. 

doc. Ing. Emília Beblavá, PhD.,  
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD., 
 Ing. Zuzana Dubajová, CSc.,  
doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., 
doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc.,  
Mgr. Tomáš Jacko, PhD. 
 prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.,  
Ing. Veronika Miťková, PhD., 
doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc., 
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.  

ÚVPE 4 SJ  2  L  

PV 2-VPE-620    Ekonómia vzdelávania  Ing. Marcela Veselková, 
M.A., PhD.  ÚVPE 4 SJ  2  L  

PV 2-VPE-650    
Verejné financie II- 
zabezpečovanie 
verejných služieb  

doc. Ing. Emília Beblavá, 
PhD.  ÚVPE 4 SJ, AJ  2  L  

PV 2-VPE-920 Medzinárodná politická 
ekonómia 

Ing. Marcela Veselková, 
M.A., PhD.  ÚVPE 4 SJ  2  L  

PV 2-VPE-750 Analýza verejnej 
politiky II. 

doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD., ÚVPE 4 SJ  2  L  

PV 2-VPE-640    Evaluácia VP  
Mgr. Tomáš Jacko, PhD., Ing. 
Michal Sedlačko, PhD., Dáša 
Stanková, MSc.  

ÚVPE 4 SJ  2  L  

PV 2-VPE-800   Regionálna politika Mgr. Tomáš Jacko, PhD. ÚVPE 4 SJ  2  L  
Predmety štátnej skúšky 

P 2-VPE-SS1    Teória a metodológia verejnej politiky           
P 2-VPE-SS2    Komparatívna verejná politika           
P 2-VPE-SS3    Špecializácia: odvetvový alebo prierezový predmet           
P 2-VPE-SS4    Obhajoba diplomovej práce           

 
*Predmet je v ponuke Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK. 
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ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ A POLITIKY 

 
 

DOKTORANDSKÝ STUPEŇ 
 
 

Profil absolventa 

Absolventi tretieho stupňa štúdia programu Európske štúdiá a politiky budú špičkoví 

odborníci v oblasti výskumu procesov európskej politiky, práva a ekonómie s dôrazom na 

rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom PhD. štúdia je 

formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých vedeckých 

pracovníkov v oblasti multidisciplinárnej reflexie európskej integrácie v kontexte 

medzinárodného vývoja. Súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu 

teoretických východísk novej európskej politiky, tvorivé definovanie problémov európskeho  

systému riadenia spoločných záležitostí, špecifických procesov tvorby a implementácie 

politík európskych inštitúcií  a ako aj analýzu programov a ich dopadov v praxi. Absolvent 

PhD. štúdia prispieva k rozvoju teoretických základov vedného odboru Teória politiky. 

 
 
Študijný plán študijného programu: európske štúdiá a politiky 
(doktorandský stupeň) 
 

Študijný plán študijného programu dESP 
 (zoznam predmetov, kredity za predmety) 

Kurz Kredity 
Metódy výskumu a výskumný projekt 10 
Výskumný seminár 10 
Výskumný seminár ÚEŠMV 10 
Dizertačná skúška 20 
Moderné teórie riadenia spoločnosti 10 
Organizácie a inštitúcie 10 
Aktuálne otázky vývoja EÚ 10 
Ekonomické politiky EÚ 10 
Informačné zdroje 10 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

Predmety študijného programu: európske štúdiá a politiky 
(doktorandský stupeň) 
 

 Predmety ÚEŠMV a ÚVPE na doktorandskom stupni štúdia 
 

Skratka Názov Vyučujúci 

G
ar

an
tu

je
 

R
oz

sa
h 

Ja
zy

k 

R
oč

ní
k 

Se
m

es
te

r 

P 3-VPS-050 Metódy výskumu 
a výskumný projekt 

doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD. ÚVPE  AJ,SJ  Z 

P 3-VPS-010 Doktorandský seminár prof. PhDr. Ľudmila 
Malíková, PhD., 

ÚVPE 
ÚEŠMV  AJ,SJ   

P FSEV/PhD/2/12 Doktorandský seminár 
ÚEŠMV 

doc. M. Phil. Jozef Bátora, 
PhD. 

ÚVPE 
ÚEŠMV  AJ,SJ   

P  Dizertačná skúška  ÚVPE 
ÚEŠMV  AJ,SJ  Z 

PV 

3-VPS-040 Moderné  teórie 
riadenia spoločnosti 

doc. Ing. Emília Beblavá, 
PhD.,  
doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD. 

ÚVPE  AJ,SJ  Z 

PV 3-UES-010 Organizácie a 
inštitúcie 

doc. M. Phil. Jozef Bátora, 
PhD. ÚEŠMV  AJ,SJ  L 

PV 
3-UES-020 Aktuálne otázky 

vývoja EÚ 

doc. M. Phil. Jozef Bátora, 
PhD.,MA Karen Henderson, 
PhD 

ÚEŠMV  AJ,SJ  Z 

PV 3-UES-030 Informačné zdroje PhDr. Daniela Gondová ÚEŠMV  SJ  L 
 
Pozn: Pre interných doktorandov Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov je možnosť absolvovať 
kurzy v rámci programu Multi Level Politics in Europe, ktorý ponúka Department of Political Science, Institute 
of Advanced Studies (IHS) vo Viedni. Záujemcovia budú vybraní na základe výberového konania v spolupráci 
medzi vedením ÚEŠMV a IHS.  
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ZOZNAM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
FAKULTY SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED 

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 

         
Meno      E-mail      Telefón 
A 
Amanzholova Aisulu, Mgr.   amanzholova1@gmail.com 
B 
Bačová Viera, prof. PhDr., DrSc.  Viera.Bacova@savba.sk  02/20669838 
Báchora Rastislav, Mgr., PhD.            rastislav@gmx.at                         
Bátora Jozef, doc. M. Phil., PhD.  jozef.batora@fses.uniba.sk             02/20069827 
Beblavý Miroslav, doc. Ing., PhD.             beblavy@fses.uniba.sk  02/20669856 
Brezina Ivan, PhDr., PhD.   expsivan@savba.sk   033/5565291 
Broniš Peter, Mgr., PhD.   peter.bronis@fses.uniba.sk   02/20669841  
Bruell Cornelia, PhD.    office@bruell.eu 
Budayová Kuklišová Ida, Mgr.  
Buzalka Juraj, doc. Mgr., MA, PhD.  buzalka@fses.uniba.sk  02/20669847 
D 
Dočkal Vladimír, doc., PhDr., CSc.  vladimir.dockal@fses.uniba.sk 02/20669837 
Dubajová Zuzana, Ing., CSc.   zuzana.dubajova@fses.uniba.sk 02/20669817 
F 
Falťan Ľubomír, Mgr., CSc.   faltan@up.upsav.sk       02/52495634 
Feglová Viera, prof., CSc.              fegl@nextra.sk                               02/20669846 
Figulová Andrea, Mgr., PhD.   andrea.figulova@fses.uniba.sk    02/20669868 
Findor Andrej, PhDr.,  PhD.   afindor@yahoo.com   02/20669830 
G 
Gašparíková Jana, PhDr., PhD.  jana.gasparikova@vsemvs.sk   
Gažovičová Tina, Mgr.   tina.gazovicova@gmail.com  02/20669859 
Giba Marián, JUDr., PhD.    marian.giba@flaw.uniba.sk 
Gondová Daniela, PhDr.   daniela.gondova@rec.uniba.sk 
Grajcár Štefan, PhDr.    stefan.grajcar@gmail.com   
Gyarfášová Oľga, doc. PhDr., PhD.  olga.gyarfasova@gmail.com  02/20669833 
Gyelnik Teodor, Mgr.    gy.teodor@gmail.com  02/20669868 
H 
Halamová Júlia, PhDr., PhD.   julia.halamova@fses.uniba.sk 
Halás Matúš, Mgr., PhD.   Matus.halas@fses.uniba.sk             02/20669832                                               
Henderson Karen, PhD.   kh10@leicester.ac.uk 
Horniaček Milan, doc. Ing., CSc.                  milan.horniacek@fses.uniba.sk         02/20669861 
Hozlár Eduard, doc. RNDr., CSc.  ehozlar@gmail.com  
Hozlárová  Zuzana, Mgr.     zuzana.hozlarova@fses.uniba.sk      02/20669835 
Hrabovský Milan, Mgr., PhD.              milanhrab@gmail.com                                
Hynek Nik, doc. PhDr., RNDr., PhD.   hynek@jir.cz    02/20669829 
CH 
Chládeková Michaela, Mgr., PhD.  michaela.chladekova@gmail.com 
J 
Jacko Tomáš, Mgr., PhD.   tomas.jacko@fses.uniba.sk  02/20669859 
Jerotijević Danijela, Mgr., PhD.  danijad@gmail.com   02/20669872 
Ježovica Milan, JUDr.   jezovica@mesa10.sk 
K 



73 
 

Kamenec Ivan, PhDr., CSc.   histkame@savba.sk    02/63838957 
Kanovský Martin, doc. Mgr., PhD.     martin.kanovsky@fses.uniba.sk 02/20669845 
Kazharski Aliaksei, Mgr.   aliaksei.kazharski@fses.uniba.sk  02/20669832 
Klapáčová Lucia, Mgr., PhD.  luciaklapacova@gmail.com              02/20669831                                                                                                                                   
Kopcová Elena, PhDr., PhD.   ena@assp.sk      
Kopecký Peter, doc. PhDr., PhD.    peter.kopecky2002@yahoo.com    02/20669834 
Kovács Ľuboš, Mgr.    lubos.kovacs@gmail.com 
Krútka Zuzana, PhDr.    krutka.zuzana@ssn.sk   
Kusý Miroslav, prof., PhDr., PhD.                miroslav.kusy@gmail.com    
L 
Lajčáková  Jarmila, SJD   jarmila.lajcakova@utoronto.ca   
Lášticová Barbara, Mgr., PhD.  Barbara.lasticova@gmail.com 
Letovancová Eva, doc. PhDr., PhD.  letovancova@fses.uniba.sk  02/20669836 
Liebhart Karin, PhD.    karin.liebhart@univie.ac.at  
Lisá Elena, doc. Mgr.,  PhD.   lisa@fses.uniba.sk     02/20669842 
Lužica René, prof. PhDr. Art.D.   ingrid.rene@mail.t-com.sk 
M 
Maďarová Zuzana, Mgr.   zuzana.madarova@fses.uniba.sk 02/20669830        
Malíková Ľudmila, prof. PhDr., PhD. malikova@fses.uniba.sk   02/20669855 
Marušiak Juraj, Mgr., PhD.   juraj.marusiak@savba.sk    
Masaryk Radomír, PhDr., PhD.  rado.masaryk@gmail.com 
Mentel Andrej, Mgr., PhD.   andrej.mentel@gmail.com   02/20669849 
Mesík Juraj, MUDr.     mesik@changenet.sk                 
Miháliková Silvia, prof. PhDr.,  PhD. silvia.mihalikova@fses.uniba.sk     02/20669801 
Miťková Veronika, Ing., PhD.  veronika.mitkova@fses.uniba.sk  02/20669863 
Mlynarovič Vladimír, doc. Ing., CSc.   vladimir.mlynarovic@fses.uniba.sk  02/20669860 
Mokrá Lucia, doc. JUDr., PhDr., PhD.  lucia.mokra@fses.uniba.sk              02/20669831 
Mužik Roman, Mgr.    muzik.roman@gmail.com 
N 
Navrátil Matej, Mgr.    matej.navratil@fses.uniba.sk  02/20669834 
O 
Očenášová Zuzka, Mgr., PhD.  zuzana.ocenasova@gmail.com  02/20669859              
P 
Panáková Jaroslava, Mgr. MgA.PhD. jaroslava.panakova@fses.uniba.sk 02/20669848 
Podoba Juraj, PhDr., CSc.   juraj.podoba@fses.uniba.sk  02/20669851 
Popper Miroslav, Mgr., PhD.   popper@fses.uniba.sk   
Profant Tomáš, Mgr. et Mgr.   tom_o_shanter@yahoo.com    
R 
Radičová Iveta  prof. PhDr.. PhD.  i.radicova@gmail.com  02/20669850 
Raslavská Ivana Mgr., PhD.   ivana.raslavska@nadaciapontis.sk     
Reichardt David, PhD.                       reichardtdavid@hotmail.com      
Rybár Ján, doc. PhDr., PhD.   rybar@fmph.uniba.sk   02/65428862 
Rybanská Veronika, Mgr.   werka.r@gmail.com 
S 
Sabo Miroslav, Mgr.    miro165sabo@gmail.com      
Szomolanyi Soňa,  prof. PhDr. CSc            sona.szomolanyi@gmail.com 
Sičáková-Beblavá Emília, doc. Ing., PhD. ema@transparency.sk   02/20669856 
Siman Michael, doc. JUDr. Ing., DEA     siman@euroiuris.sk     
Sirotová Lýdia, Mgr.    lydia@sirotova.sk 
Staňová Ľudmila, Mgr.   ludmila.stanova@gmail.com  02/20669859 



 74 

Staroňová Katarína, doc. Mgr.,  PhD. staronova@fses.uniba.sk    02/20669858 
Š  
Školkay Andrej, Mgr., PhD.   askolkay@hotmail.com       
U 
Uhríková Eva, Mgr.    eva@navigaciavpovolani.sk 
Uriga Ján, PhDr., PhD.   jan_uriga@hotmail.com  
V   
Vasiľová Barqawi Ivana, Mgr., PhD. ivana.vasilova@gmail.com  
Vavráková Eva, Mgr., PhD. MSc.  evavavrakova@gmail.com  
Vávrová Ľuboslava, PhDr., CSc.  crs.lgdc@gmail.com  
Veselková Marcela, Mgr., PhD.   marcela.veselkova@fses.uniba.sk 02/20669859 
Vokorokosová Renáta, prof. Ing. Mgr., PhD.  
Z 
Zeman Milan, Mgr.       milan.zeman@savba.sk                     02/52964355 
  

 
  



75 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Ročník 2013 
 

Vnútorné predpisy 
Univerzity Komenského v Bratislave 

Vnútorný predpis č. 8/2013  
 

schválený Akademickým senátom 
Univerzity Komenského v Bratislave 

Študijný poriadok 
Univerzity Komenského v Bratislave 



 76 

Obsah 
 
I. časť Všeobecné ustanovenia .................................................................................... 78 
Čl. 1 Úvodné ustanovenie ........................................................................................ 78 
Čl. 2 Základné ustanovenia ...................................................................................... 78 
 
II. časť Pravidlá prijímacieho konania na UK ............................................................. 78 
Čl. 3 Prijímacie konanie a podmienky prijatia na štúdium ...................................... 78 
Čl. 4 Prihláška na štúdium ........................................................................................ 79 
Čl. 5 Prijímacia skúška ............................................................................................. 80 
Čl. 6 Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania ............................................... 82 
Čl. 7 Zverejňovanie výsledkov prijímacej skúšky ................................................... 82 
Čl. 8 Zverejňovanie výsledkov prijímacieho konania .............................................. 83 
Čl. 9 Dokumentácia o prijímacom konaní a nahliadanie uchádzača do nej ............. 83 
Čl. 10 Preskúmanie rozhodnutia o neprijatí ............................................................... 83 
Čl. 11 Právo uchádzača na zápis na štúdium a jeho zánik ......................................... 84 
Čl. 12 Prijímacie konanie absolventov bakalárskeho štúdia na magisterské 

 štúdium ........................................................................................................... 85 
Čl. 13 Prijímacie konanie pri prestupe študenta z inej vysokej školy ........................ 85 
 
III. časť Štúdium na UK .............................................................................................. 86 
Čl. 14 Stupne a formy štúdia na UK, štandardná dĺžka štúdia ................................... 86 
Čl. 15 Práva a povinnosti študentov ........................................................................... 87 
Čl. 16 Študijný poradca, školiteľ doktoranda a koordinátor pre mobility .................. 89 
 
IV. časť Organizácia štúdia na UK .............................................................................. 90 
Čl. 17 Harmonogram štúdia ....................................................................................... 90 
Čl. 18 Organizácia zápisu na štúdium ........................................................................ 90 
Čl. 19 Kreditový systém štúdia .................................................................................. 91 
Čl. 20 Študijný program, študijný plán a doklady o štúdiu ........................................ 93 
Čl. 21 Predmety študijného programu a vzdelávacie činnosti ................................... 94 
Čl. 22 Zápis a absolvovanie predmetov ..................................................................... 95 
Čl. 23 Evidencia, kontrola a hodnotenie študijných výsledkov ................................. 96 
Čl. 24 Klasifikačné stupne a vážený študijný priemer ............................................... 97 
Čl. 25 Kontrolné etapy štúdia ..................................................................................... 98 
Čl. 26 Záverečná práca ............................................................................................... 98 
Čl. 27 Štátne skúšky ................................................................................................... 99 
Čl. 28 Celkové hodnotenie štúdia ............................................................................. 101 
Čl. 29 Zmena študijného programu v rámci UK ...................................................... 101 
Čl. 30 Akademická mobilita ..................................................................................... 101 
Čl. 31 Uznávanie absolvovaných predmetov, prenos kreditov a známok ................ 102 
Čl. 32 Prerušenie štúdia ............................................................................................ 103 
Čl. 33 Skončenie štúdia ............................................................................................ 104 
Čl. 34 Zanechanie štúdia .......................................................................................... 104 
Čl. 35 Vylúčenie zo štúdia ....................................................................................... 105 
 
V. časť Osobitosti doktorandského štúdia ................................................................. 105 
Čl. 36 Základné ustanovenia .................................................................................... 105 
Čl. 37 Odborová komisia .......................................................................................... 106 
Čl. 38 Dizertačná skúška .......................................................................................... 106 



77 
 

Čl. 39 Dizertačná práca ............................................................................................ 107 
Čl. 40 Príprava  obhajoby dizertačnej práce ............................................................. 108 
Čl. 41 Oponenti dizertačnej práce a ich posudky ..................................................... 109 
Čl. 42 Obhajoba dizertačnej práce ........................................................................... 110 
 
VI. časť Konania vo veciach študijných práv a povinností študentov ...................... 112 
Čl. 43 Začiatok konaní vo veciach študijných práv a povinností študentov ............ 112 
Čl. 44 Náležitosti rozhodnutia a jeho doručovanie .................................................. 112 
Čl. 45 Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia ............................. 113 
Čl. 46 Právoplatnosť rozhodnutia ............................................................................ 114 
 
VII. časť Ďalšie ustanovenia ..................................................................................... 114 
Čl. 47 Bezpečnosť a ochrana zdravia študenta ......................................................... 114 
Čl. 48 Rigorózne skúšky .......................................................................................... 114 
Čl. 49 Akademická pochvala rektora, Cena rektora za vynikajúcu záverečnú prácu 

a motivačné štipendiá .................................................................................... 115 
Čl. 50 Študijné poriadky fakúlt ................................................................................ 115 
Čl. 51 Prechodné a záverečné ustanovenia .............................................................. 115 
 
Príloha č. 1   Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly  
      študijných výsledkov na fakultách UK………………………………117 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

Tento Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Študijný poriadok 
UK“ alebo „študijný poriadok“) je v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) 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“) vnútorným predpisom Univerzity Komenského v 
Bratislave (ďalej len „UK“) a bol schválený Akademickým senátom UK 19. júna 2013.                      

I. časť 
Všeobecné ustanovenia 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

      Týmto Študijným poriadkom UK sa riadi štúdium študentov UK na všetkých stupňoch 
štúdia prijatých na študijné programy akreditované v zmysle zákona o vysokých školách. 

Čl. 2 
Základné ustanovenia 

(1) Štúdium na UK sa uskutočňuje na fakultách alebo iných súčastiach UK (ďalej len 
„fakulty“). V prípade doktorandského štúdia sa môže štúdium uskutočňovať aj na 
externej vzdelávacej inštitúcii, s ktorou má UK alebo fakulta uzavretú rámcovú 
dohodu o doktorandskom štúdiu.1 

(2) Na UK sú zaručené všetky akademické práva a slobody. V súvislosti so štúdiom je 
to najmä právo študenta učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci 
akreditovaných študijných programov a sloboda výučby spočívajúca najmä v 
otvorenosti rôznym vedeckým názorom, výskumným metódam a umeleckým 
smerom a v možnosti vyjadrovania vlastných názorov. 

II. časť 
Pravidlá prijímacieho konania na UK 

Čl. 3 
Prijímacie konanie a podmienky prijatia na štúdium 

(1) Prijímacie konanie je proces, ktorý umožní uchádzačovi preukázať splnenie 
určených podmienok na štúdium a stať sa študentom zvoleného študijného 
programu na fakulte. 

(2) Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje zákon o vysokých školách. 
Fakulta môže určiť na prijatie na štúdium príslušného študijného programu ďalšie 
podmienky a spôsob ich overovania. Súčasťou overovania splnenia podmienok na 
štúdium môže byť prijímacia skúška, ak to fakulta určí.2 Prijímacie konanie na 
doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu skúšku vždy.3 

                                                
1  § 54 zákona o vysokých školách. 
2  § 57 zákona o vysokých školách. 
3  § 57 ods. 3 zákona o vysokých školách.  
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Čl. 4 
Prihláška na štúdium 

(1) Dekan fakulty zverejní včas, najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý 
predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky 
študijný program alebo študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, 
a pri ostatných študijných programoch najneskôr dva mesiace pred posledným dňom 
určeným na podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky 
prijatia na štúdium, termín a spôsob overovania ich splnenia, a ak je súčasťou 
overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, aj formu a rámcový obsah skúšky 
a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov, ako aj informáciu o počte uchádzačov, ktorý 
plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu.4 

(2) Na doktorandské štúdium dekan vypíše najmenej dva mesiace pred termínom podávania 
prihlášok aj témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania 
uchádzať; ak ide o tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, uvedie aj názov 
tejto inštitúcie. Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného programu, meno a 
priezvisko školiteľa, vrátane akademických titulov, forma štúdia (denná, externá), 
lehota a miesto na podávanie prihlášok a dátum prijímacieho konania, podmienky 
prijatia, spôsob overovania ich splnenia, formu a rámcový obsah prijímacej skúšky a 
spôsob vyhodnocovania jej výsledkov. Tieto informácie sa zverejňujú na úradnej 
výveske fakulty, na webovom sídle fakulty a hromadným spôsobom podľa osobitného 
predpisu.5 Témy dizertačných prác spolu s uvedenými náležitosťami sa zverejňujú na 
úradnej výveske fakulty a hromadným spôsobom. 

(3) Prílohou prihlášky na doktorandské štúdium je: 
 

a) životopis, 
b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o štátnom občianstve; uchádzač, 

ktorý absolvoval magisterské štúdium na tej istej fakulte UK, na ktorú sa hlási na 
doktorandské štúdium, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; uchádzač, 
ktorý absolvoval magisterské štúdium na niektorej z fakúlt UK a hlási sa na 
doktorandské štúdium na inú fakultu UK, predloží kópie dokladov o vzdelaní spolu 
s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného študijného 
oddelenia, 

c) súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo 
umeleckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností. 

(4) Skutočnosti podľa odseku 1 a 2 sa zverejňujú na úradnej výveske fakulty a spôsobom, 
ktorý umožní hromadný prístup. Do ukončenia prijímacieho konania nie je možné tieto 
skutočnosti dodatočne meniť. 

(5) Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej 
prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program alebo 
riadnym vyplnením a podaním elektronickej prihlášky6 prostredníctvom systému AIS.7 

(6) Písomná prihláška na štúdium musí byť podaná na predpísanom tlačive, v určenom 
termíne a musí byť podpísaná uchádzačom. Uchádzač so špecifickými potrebami môže 
k prihláške pripojiť žiadosť, na základe ktorej sa po vyhodnotení jeho špecifických 

                                                
4   § 57 ods. 5 zákona o vysokých školách. 
5  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
6  Podrobnosti upraví osobitný vnútorný predpis UK. 
7  § 58 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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potrieb8 určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho 
špecifické potreby.9 

(7) K prihláške sa priloží doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. 
Neoddeliteľnou časťou prihlášky je aj súhlas so spracovaním osobných údajov. Výška 
poplatku za prijímacie konanie, spôsob úhrady a platobné dispozície sa zverejnia podľa 
odseku 4. 

(8) Ak študijný poriadok fakulty umožňuje podať prihlášku na viac študijných programov v 
dennej forme štúdia, ktoré sa uskutočňujú na fakulte, uvádzajú sa na jednom tlačive. Ak 
študijný poriadok fakulty umožňuje podať prihlášku na viac študijných programov v 
externej forme štúdia, ktoré sa uskutočňujú na fakulte, uvádzajú sa na jednom tlačive. V 
predmetných tlačivách uchádzač uvedie študijné programy, o ktoré má záujem, v poradí 
dôležitosti. 

(9) Ak prihláška nie je riadne vyplnená, alebo ak neobsahuje doklad o zaplatení poplatku 
podľa odseku 7, fakulta vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak 
uchádzač v určenej lehote, nie kratšej ako 7 dní, nedostatky neodstráni, prihláška sa 
považuje za neplatnú. 

(10) Ak je súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, fakulta zašle uchádzačovi 
pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 28 dní pred termínom konania skúšky, 
prípadne pred termínom konania jej prvej časti. V prípade doktorandského štúdia zašle 
fakulta uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 14 dní pred termínom 
konania skúšky, pričom mu oznámi aj jej obsahové zameranie. 

Čl. 5 
Prijímacia skúška 

(1) Prijímacia skúška sa môže deliť na viac častí a môže sa konať v jednom alebo vo 
viacerých dňoch. 

(2) Na konanie prijímacej skúšky musí byť stanovený aspoň jeden riadny a spravidla jeden 
náhradný termín; tieto termíny musia byť stanovené v súlade so Štatútom UK.10 

(3) Náhradný termín skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada. 
Dôvodom na povolenie náhradného termínu môže byť napr. náhle ochorenie alebo 
štúdium v zahraničí, keď je prípravou na štúdium na UK, alebo účasť uchádzača na 
prijímacej skúške na inej fakulte UK. 

(4) Prijímacia skúška na prvý a druhý stupeň štúdia musí byť písomná; kde si to vyžaduje 
charakter študijného programu, môže byť doplnená aj ústnou alebo talentovou skúškou 
alebo overením fyzických, resp. iných predpokladov. 

(5) Dekan môže ustanoviť pravidlá, ktoré je uchádzač povinný dodržiavať počas prijímacej 
skúšky. 

(6) Dekan vymenuje na vykonanie prijímacej skúšky skúšobnú komisiu. Skúšobná komisia 
je najmenej trojčlenná. 

(7) Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa  uskutočňuje pred prijímacou komisiou,  
ktorá pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých na návrh predsedu 
odborovej komisie vymenúva dekan. Ak ide o prijímacie konanie uchádzača na tému, 
ktorú vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, sú členmi prijímacej komisie aj 

                                                
8  V súlade s ustanoveniami § 100 ods. 9 písm. b) zákona o vysokých školách. 
9  Podrobnosti upraví osobitný vnútorný predpis UK. 
10  Čl. 52 ods. 3 Štatútu UK. 
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zástupcovia externej vzdelávacej inštitúcie, určení riaditeľom externej vzdelávacej 
inštitúcie. Členov z vysokej školy určuje pre študijné programy uskutočňované na 
fakulte dekan, pre študijné programy, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor. 
Prijímacia skúška sa po dohode vysokej školy alebo fakulty s externou vzdelávacou 
inštitúciou môže konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie za účasti zástupcov 
vysokej školy. 

(8) Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totožnosť uchádzača podľa 
občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti (cestovný pas). 

(9) O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je súčasťou spisu 
o prijímacom konaní. Súčasťou tohto spisu je aj: 

 

a) vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (počet získaných 
bodov) a podpísaný osobou, ktorá test hodnotila, resp. vkladala údaje do počítača, 

b) záznam o ústnej skúške, ktorý obsahuje otázky položené uchádzačovi, výsledok 
skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie, alebo 

c) záznam o talentovej (zisťovanie dispozícií uchádzača) alebo praktickej skúške, 
ktorý obsahuje úlohy zadané uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy 
členov skúšobnej komisie. 

(10) Na prijímacej skúške alebo jej časti musia byť prítomní najmenej dvaja členovia 
skúšobnej komisie. 

(11) Hodnotenie písomných testov musí byť anonymné, t. j. osoba, ktorá testy hodnotí 
nesmie vedieť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test písal. 

(12) Prijímacia komisia pre doktorandské štúdium hodnotí výsledok prijímacej skúšky na 
neverejnom zasadaní. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači a charakter 
témy vylučuje, aby ju riešili viacerí uchádzači, určí sa ich poradie podľa úspešnosti 
prijímacej skúšky. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah a kvalitu 
odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho 
inej odbornej alebo umeleckej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských 
vedeckých a odborných prác alebo na prehliadkach umeleckých prác študentov a pod). 

(13) O výsledku prijímacej skúšky na doktorandské štúdium sa vyhotoví zápisnica. Komisia 
predloží návrh na prijatie úspešného uchádzača dekanovi. Ak ide o tému, ktorú vypísala 
externá vzdelávacia inštitúcia, musí táto inštitúcia vyjadriť súhlas s prijatím uchádzača. 

(14) Dekan alebo poverený prodekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku 
uchádzača alebo jej časť, ak sa uchádzač dopustí podvodu alebo konania, ktoré je v 
rozpore s pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky. Výsledky prerušenej 
prijímacej skúšky tohto uchádzača sa nehodnotia, náhradný termín prijímacej skúšky sa 
mu neposkytuje a jeho prijímacia skúška sa považuje za neúspešnú. 

(15) Dekan alebo poverený prodekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku 
alebo jej časť aj vtedy, keď v jej priebehu sa zistia okolnosti, ktoré porušujú rovnosť 
zúčastnených uchádzačov v prijímacom pokračovaní. Výsledky prerušenej prijímacej 
skúšky sa nehodnotia, prijímacia skúška sa opakuje v náhradnom termíne alebo v inom 
termíne určenom dekanom. 
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Čl. 6 
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania 

(1) O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan.11 
(2) Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od 

overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie, 
poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a podpis dekana alebo 
ním splnomocneného prodekana. V písomnom rozhodnutí o prijatí uchádzača na 
doktorandské štúdium sa uvedie študijný program, forma štúdia, meno školiteľa a téma 
dizertačnej práce. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí doručiť 
uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa 
doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske fakulty počas 15 dní. Posledný deň 
tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.12 

(3) Uchádzačovi, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium 
podľa §56 zákona o vysokých školách v čase overovania splnenia podmienok na 
prijatie, môže dekan fakulty vydať rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium. 
V prípade, že študent najneskôr v deň určený na zápis na štúdium nepreukáže splnenie 
základných podmienok prijatia na štúdium, dekan vydá rozhodnutie, ktorým 
rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium zruší a rozhodne o neprijatí uchádzača 
na štúdium.13Ak študent najneskôr v deň určený na zápis na štúdium preukáže splnenie 
základných podmienok prijatia na štúdium, považuje sa za riadne prijatého na štúdium 
zvoleného študijného programu. 

(4) Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom 
konaní. 

Čl. 7 
Zverejňovanie výsledkov prijímacej skúšky 

(1) Ak sa v študijnom programe koná prijímacia skúška, tak v deň konania prijímacej 
skúšky alebo najneskôr v nasledujúci deň fakulta pomocou akademického informačného 
systému sprístupní uchádzačovi výsledok, ktorý dosiahol v jednotlivých predmetoch 
prijímacej skúšky, ako aj celkový výsledok jeho prijímacej skúšky. 

(2) V pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom sa konala prijímacia skúška (skončilo 
vyhodnocovanie skúšok, ak sa prijímacie skúšky konali v zahraničí), fakulta zverejní na 
svojom webovom sídle a na úradnej výveske fakulty výsledky prijímacej skúšky 
všetkých uchádzačov v tvare: kód uchádzača, celkový výsledok prijímacej skúšky. 
Výsledky sa zverejňujú podľa študijných programov a sú usporiadané podľa kódu 
uchádzača. Ak sa na študijný program prijímajú uchádzači bez prijímacej skúšky ako aj 
na základe prijímacej skúšky, v zozname sa uvedú len uchádzači, ktorí vykonali 
prijímaciu skúšku. Súčasne sa uvedie počet uchádzačov prijatých na študijný program 
bez prijímacej skúšky. 

(3) Ak prijímacia skúška trvá viac dní, výsledky podľa odseku 1 sa uchádzačovi sprístupnia 
v posledný deň takejto skúšky. Ak sa prijímacia skúška koná mimo územia Slovenskej 
republiky, tak výsledok podľa odseku 1 sa uchádzačovi sprístupní v deň vyhodnotenia 

                                                
11  § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
12  § 58 ods. 7 zákona o vysokých školách. 
13  § 58 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
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skúšky, a výsledky podľa odseku 2 v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom sa 
vyhodnocovali výsledky prijímacej skúšky. 

(4) Zverejnené informácie musia mať poznámku: „Zoznam je len informatívny, 
rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude 
uchádzačovi doručené do vlastných rúk.“ 

Čl. 8 
Zverejňovanie výsledkov prijímacieho konania 

(1) Najneskôr do 24 hodín po skončení zasadnutia prijímacej komisie dekana fakulty, 
fakulta zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej výveske fakulty zoznam 
prijatých uchádzačov, a to buď celkový zoznam alebo zoznam podľa jednotlivých 
študijných programov. Spôsob zverejnenia určí dekan fakulty. 

(2) Ak fakulta zverejňuje celkový zoznam prijatých uchádzačov, uvádza tieto údaje: kód 
uchádzača a študijný program, na ktorý bol uchádzač prijatý. 

(3) Ak fakulta zverejňuje zoznam prijatých uchádzačov podľa jednotlivých študijných 
programov, uvádza len kódy prijatých uchádzačov. 

(4) Zverejnené informácie musia mať poznámku „Zoznam je len informatívny, rozhodujúce 
je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi 
doručené do vlastných rúk.“ 

Čl. 9 
Dokumentácia o prijímacom konaní a nahliadanie uchádzača do nej 

(1) Fakulta je povinná uložiť dokumentáciu prijímacieho konania, dokumentáciu o zápise 
na štúdium a zápisoch do ďalšej časti štúdia, výpis výsledkov štúdia, kópie dokladov o 
absolvovaní štúdia a dokumentáciu rozhodovania o akademických právach a 
povinnostiach študenta najmenej na 25 rokov odo dňa skončenia štúdia.14  

(2) Uchádzač má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to 
najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia dekana. Pod nahliadnutím sa rozumie, že 
uchádzač môže dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy.  

(3) Nahliadať do materiálov môže len uchádzač alebo ním písomne splnomocnená osoba. 
Do dokumentácie prijímacieho konania možno nahliadnuť vo vyhradených priestoroch 
fakulty za prítomnosti osôb poverených dekanom. 

(4) Na nahliadnutie do dokumentácie musia byť vytvorené primerané podmienky a 
stanovená primeraná doba. 

(5) Ak uchádzač zistí, že jeho test bol nesprávne vyhodnotený, alebo došlo k omylu pri 
určení výsledného počtu získaných bodov, oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá je v 
zmysle odseku 3 prítomná pri nahliadaní a uvedie ju aj v žiadosti o preskúmanie 
rozhodnutia o neprijatí. 

Čl. 10 
Preskúmanie rozhodnutia o neprijatí 

(1) Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o 
                                                
14  § 55 ods. 9 zákona o vysokých školách. 
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preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v 
lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.15 

(2) Dekan môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so 
zákonom, s vnútorným predpisom UK alebo fakulty alebo s podmienkami 
ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách. Inak postúpi žiadosť do 15 
dní odo dňa jej doručenia rektorovi spolu s pripojeným spisovým materiálom a 
písomným stanoviskom dekana fakulty k vyjadreniam a námietkam žiadateľa.  

(3) Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným 
predpisom UK alebo s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona o 
vysokých školách. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.  

(4) Rozhodnutie rektora podľa odseku 2 musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o 
tom, že proti nemu nie je možné podať žiadosť o preskúmanie.  

(5) Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od 
doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium na fakultu. 

(6) Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo 
uvedené v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáže, že uchádzač bol 
poškodený chybou zo strany fakulty, dekan v spolupráci so skúšobnou komisiou je 
povinný nedostatok odstrániť a uchádzača zaradiť do poradovníka podľa opraveného 
počtu dosiahnutých bodov. 

(7) Zmeny v dokumentácii prijímacieho konania urobené v zmysle odseku 6 musia byť 
vykonané komisionálne a musí o tom byť vypracovaný zápis podpísaný členmi 
skúšobnej komisie. 

(8) Ak je uchádzač po zmene vykonanej podľa odseku 6 zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú 
podmienky na prijatie na príslušný študijný program, dekan zmení svoje rozhodnutie a 
uchádzača prijme na štúdium. 

Čl. 11 
Právo uchádzača na zápis na štúdium a jeho zánik 

(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na 
štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu prijatému uchádzačovi určí a oznámi fakulta. 

(2) Zápis prijatých uchádzačov na štúdium sa môže uskutočniť aj pred začiatkom 
akademického roka, v ktorom sa má ich štúdium začať, ak tak určí fakulta. Uchádzač sa 
následne stane študentom až od začiatku tohto akademického roka, ak do 15. augusta 
pred začiatkom tohto akademického roka neoznámi písomne fakulte, že svoj zápis 
ruší.16 

(3) Fakulta má právo požadovať od prijatého uchádzača informáciu, či sa zapíše na 
štúdium. Uchádzač je povinný takúto informáciu poskytnúť fakulte najneskôr do 
termínu určeného fakultou. 

(4) Právo uchádzača na zápis na štúdium na základe rozhodnutia o prijatí na štúdium 
zaniká, ak na otázku fakulty či sa zapíše na štúdium, odpovie záporne, alebo do 
určeného času neodpovie. 

(5) Ak zanikne právo uchádzača na zápis na štúdium, fakulta zruší rozhodnutie, ktorým 
nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium 
prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium. 

                                                
15  § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
16  § 69 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 12 
Prijímacie konanie absolventov bakalárskeho štúdia na magisterské štúdium 

(1) Základnými podmienkami prijatia na magisterské štúdium17 je vysokoškolské vzdelanie 
prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu 
získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané 
vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie 
magisterského študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 
kreditov.18 

(2) O prijatí uchádzača na magisterský študijný program, ktorý získal vysokoškolské 
vzdelanie podľa odseku 1 rozhodne dekan fakulty na základe splnenia podmienok 
prijatia na štúdium s prihliadnutím na určený počet prijímaných študentov na štúdium 
daného študijného programu a kapacitné možnosti pracoviska, ktoré výučbu 
zabezpečuje. 

(3) Dekan môže rozhodnúť o tom, že uchádzači o štúdium v magisterskom študijnom 
programe sa musia podrobiť prijímacej skúške. 

Čl. 13 
Prijímacie konanie pri prestupe študenta z inej vysokej školy 

(1) UK môže povoliť za podmienok určených v jej študijnom poriadku zápis študentovi, 
ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom 
študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole, ak o to 
písomne požiada (ďalej len „prestup“). O povolení zmeny rozhoduje dekan so súhlasom 
rektora.  

(2) O prestup z inej vysokej školy môže študent žiadať k začiatku akademického roka 
najskôr po úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia a splnení podmienok na postup do 
ďalšieho roku štúdia podľa pravidiel stanovených na vysokej škole, z ktorej študent 
chce prestúpiť. 

(3) Prestup sa uskutočňuje formou prijímacieho konania v zmysle § 58 zákona o vysokých 
školách.  

(4) Podmienky prijímacieho konania pri prestupe schvaľuje akademický senát fakulty na 
návrh dekana fakulty. Môžu sa líšiť od podmienok prijímacieho konania na štúdium, 
ktoré boli povinní splniť uchádzači zo stredných škôl, resp. absolventi študijného 
programu určitého stupňa pri prijímaní na štúdium vyššieho stupňa. Pokiaľ fakulta 
nemá schválené osobitné podmienky prijímacieho konania pri prestupe z inej vysokej 
školy, platia podmienky prijímacieho konania na štúdium pre príslušný akademický rok. 
Uznávanie absolvovaných predmetov a prenos kreditov sa riadi čl. 31.  

(5) K žiadosti o prestup priloží žiadateľ výpis výsledkov štúdia z doteraz absolvovaného 
štúdia a sylabus predmetov, ktoré úspešne absolvoval. 

 
 
 
 

                                                
17  § 53 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
18  § 56 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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III. časť 
Štúdium na UK 

Čl. 14 
Stupne a formy štúdia na UK, štandardná dĺžka štúdia 

(1) UK poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom 
študijnom programe ako v študijnom programe prvého stupňa (ďalej aj „bakalárske 
štúdium“), v magisterskom študijnom programe ako v študijnom programe druhého 
stupňa (ďalej aj „magisterské štúdium“) a v spojenom prvom a v druhom stupni štúdia 
do jedného celku podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (napr. doktorské 
študijné programy zamerané na štúdium v oblasti humánneho lekárstva, ďalej aj 
„doktorské štúdium“) a v doktorandskom študijnom programe ako v študijnom 
programe tretieho stupňa (ďalej aj „doktorandské štúdium“). 

(2) UK, resp. fakulty môžu zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými 
školami vrátane vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len 
„spoločný študijný program“) na základe dohody o spoločnom študijnom programe, 
ktorá obsahuje najmä podmienky prijatia, podmienky jeho absolvovania, podrobnosti 
o organizácii štúdia, udeľovanom akademickom titule,  podrobnosti o dokladoch 
o skončení štúdia19 podmienky platnosti vnútorných predpisov vysokej školy pre 
študentov spoločných študijných programov a podmienky rozhodovania o ich 
akademických právach a povinnostiach v súlade s vnútornými predpismi vysokej školy 
a právnymi predpismi štátu, v ktorom sa štúdium uskutočňuje.20 

(3) Vysokoškolské štúdium uskutočňuje UK podľa akreditovaných študijných programov, 
ktorých zoznam zverejní spôsobom stanoveným v zákone.21 

(4) Návrh študijných programov, ktoré sa neuskutočňujú na fakultách, predkladá rektor po 
prerokovaní v Akademickom senáte UK na schválenie Vedeckej rade UK. 

(5) Návrh študijných programov, ktoré sa uskutočňujú na fakultách, predkladá dekan 
fakulty po prerokovaní v akademickom senáte fakulty na schválenie vedeckej rade 
fakulty. 

(6) Študijný program sa uskutočňuje v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia. Denná 
aj externá forma štúdia sa uskutočňuje prezenčnou metódou alebo dištančnou metódou 
alebo ich kombináciou. Ak používanie rovnakých metód nie je možné, prípadné 
nevyhnutné rozdiely v uskutočňovaní študijného programu v dennej forme a externej 
forme nesmú mať negatívny vplyv na výsledky vzdelávania. 

(7) Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného 
plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti 
práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného 
štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.22 

(8) Externá forma štúdia študijných programov akreditovaných po 1. januári 2013 je 
organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá 
v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta 
v rozsahu 750 až 1440 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia 

                                                
19  § 54a zákona o vysokých školách. 
20  § 54a ods.2 zákona o vysokých školách. 
21  § 54b zákona o vysokých školách. 
22  § 60 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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a samostatnej tvorivej činnosti.23 Externá forma štúdia študijných programov 
akreditovaných pred 1. januárom 2013 je organizovaná v súlade s platnou akreditáciou. 

(9) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na UK je založená na 
kreditovom systéme štúdia v súlade s vyhláškou MŠ SR.24 

(10) Fakulty môžu uskutočňovať aj výučbu jednotlivých predmetov alebo častí štúdia pre iné 
fakulty, vysoké školy alebo inštitúcie. 

(11) Štandardná dĺžka štúdia je stanovená v akreditačnom spise študijného programu. 
(12) Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je pre študijný program 
 

a) prvého stupňa (bakalársky študijný program) vrátane odbornej praxe najmenej tri a 
najviac štyri akademické roky,25 

b) druhého stupňa (magisterský študijný program nadväzujúci na bakalársky študijný 
program) vrátane odbornej praxe najmenej jeden a najviac tri akademické roky,26 

c) podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (spojený magisterský študijný 
program) najmenej päť a najviac šesť akademických rokov a pre doktorský študijný 
program šesť akademických rokov, 

d) tretieho stupňa (doktorandský študijný program) najmenej tri a najviac štyri 
akademické roky.27 

(13) Štandardná dĺžka štúdia v externej forme je pre študijný program 
 

a) prvého stupňa (bakalársky študijný program) vrátane odbornej praxe najmenej tri a 
najviac päť akademických rokov,28 

b) druhého stupňa (magisterský študijný program nadväzujúci na bakalársky študijný 
program) vrátane odbornej praxe najmenej dva a najviac štyri akademické roky,29 

c) podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (spojený magisterský študijný 
program) najmenej sedem a najviac osem akademických rokov, 

d) tretieho stupňa (doktorandský študijný program) najmenej štyri a najviac päť 
akademických rokov.30 

Čl. 15 
Práva a povinnosti študentov 

(1) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom UK zápisom na študijný program 
vysokoškolského štúdia, realizovaný na UK alebo jej fakultách. 

(2) Študent má právo najmä: 
 

a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, 
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu, 
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené 

študijným programom alebo študijným poriadkom, 

                                                
23  § 60 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
24  Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov. 
25  § 52 ods. 3 písm. a) zákona o vysokých školách. 
26  § 53 ods. 4 písm. a) zákona o vysokých školách. 
27  § 54 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách. 
28  § 52 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách. 
29  § 53 ods. 4 písm. b) zákona o vysokých školách. 
30  § 54 ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách. 
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d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným programom 
zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania predmetov pri zachovaní ich 
predpísanej nadväznosti a zvoliť si pred začatím výučby učiteľa pri predmete 
vyučovanom viacerými učiteľmi, 

e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj 
v zahraničí (akademická mobilita),31 

f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na UK, 
g) zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na UK v 

súlade s právnymi predpismi, 
h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o učiteľoch a o kvalite výučby formou anonymného 

dotazníka,32 
i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu, 
j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a možnosťou uplatnenia 

absolventov v praxi, 
k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné z titulu súbežného štúdia, 

rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku 
študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok, 

l) za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný program, resp. jeho 
formu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, 

m) na podanie sťažnosti dekanovi fakulty a jej vybavenie; prijímanie, evidenciu, 
prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenia opatrení prijatých na nápravu 
upravuje osobitný predpis,33 

n) na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia pre nesplnenie 
požiadaviek a povinností, ktoré vyplývajú zo študijného programu a Študijného 
poriadku UK alebo fakulty, 

o) na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia z dôvodu podvodného 
konania pri prijímacej skúške. 

(3) Študent je povinný najmä: 
 

a) dodržiavať vnútorné predpisy UK a jej súčastí, 
b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby UK, 
c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom a to priamo UK alebo fakulte 

v termíne ich splatnosti, resp. po zamietnutí žiadosti o ich odpustenie a najneskôr 
v lehote 15 dní od doručenia novej výzvy na ich zaplatenie, pravdivo uviesť 
skutočnosti rozhodujúce na ich určenie, 

d) oznámiť UK alebo fakulte, na ktorej študuje, adresu na doručovanie písomností, 
resp. zmenu adresy, 

e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného 
zamestnanca UK alebo fakulty, 

f) písomne oznámiť UK alebo fakulte rozhodnutie, v ktorom študijnom programe 
bude študovať bezplatne pri súbežnom štúdiu do 30. septembra príslušného 
akademického roka, 

g) riadne sa pripravovať na výučbu a všetky formy kontroly štúdia (skúšania), včas a 
riadne plniť úlohy určené vyučujúcim, mať na výučbe pomôcky podľa pokynov 
pedagóga,  

h) zachovávať zásady slušného správania, predovšetkým vo vzťahu k pedagógom 

                                                
31  § 58a zákona o vysokých školách. 
32  § 70 ods.1 písm. h) zákona o vysokých školách. 
33  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
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a iným zamestnancom fakulty. 
 

(4) Orgány akademickej samosprávy fakulty majú v súlade so zákonom o vysokých školách 
právo v mene UK rozhodovať vo veciach akademických práv a povinností študentov 
zapísaných na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakulte. 

(5) Študent UK je na základe zákona o vysokých školách členom akademickej obce UK, ak 
študuje študijný program na fakulte aj členom akademickej obce fakulty. 

(6) Za zavinené porušenie právnych predpisov, Štatútu UK alebo iných vnútorných 
predpisov UK alebo fakulty, na ktorej študent študuje, alebo za porušenie verejného 
poriadku môže byť študentovi uložené disciplinárne opatrenie. 

(7) Podrobnosti o konaní o disciplinárnom priestupku upravuje Disciplinárny poriadok UK, 
resp. disciplinárny poriadok fakulty, na ktorej študent študuje. 

Čl. 16 
Študijný poradca, školiteľ doktoranda a koordinátor pre mobility 

(1) Na poskytovanie poradenskej služby študentom, najmä pri zostavovaní študijného 
plánu, pôsobia na UK študijní poradcovia (tútori). Študijného poradcu z radov 
vysokoškolských učiteľov vymenúva a odvoláva dekan. Dekan môže vymenovať podľa 
potreby viacerých študijných poradcov. 

(2) Školiteľom doktoranda (ďalej len „školiteľ“): 
 

a) pre daný študijný odbor alebo študijný program doktorandského štúdia môže byť 
učiteľ fakulty UK alebo iný odborník z praxe, po schválení v príslušnej vedeckej 
rade. Pravidlá schvaľovania školiteľov sú uvedené vo vnútornom predpise;34 

b) pre témy, ktoré vypísala externá vzdelávacia inštitúcia môže byť osoba, ktorú 
schválila táto inštitúcia. Externá vzdelávacia inštitúcia poskytne príslušnej vedeckej 
rade vedecko-pedagogické charakteristiky svojich školiteľov. 

(3) Školiteľ odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia. Školiteľ plní ďalšie  
úlohy:  

 

a) v súčinnosti s doktorandom zostavuje individuálny študijný plán doktoranda 
a  predkladá ho na schválenie odborovej komisii,  

b) riadi a odborne garantuje plnenie študijného plánu doktoranda  a kontroluje 
plnenie jeho pedagogických činností,  

c) určuje zameranie projektu dizertačnej práce a spresňuje spolu s doktorandom jej 
tému, 

d) udeľuje doktorandovi určený počet kreditov za ukončené etapy individuálneho 
štúdia vedeckej literatúry a vedeckej časti študijného plánu, ak boli definované 
v študijnom pláne,  

e) predkladá dekanovi ročné hodnotenie doktoranda, 
f) predkladá dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia, 

vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o prerušenie štúdia a k žiadosti doktoranda o 
zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru, príbuzného 
študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, 

                                                
34  Opatrenie rektora č. 9/2002 Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK.   
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g) odporúča doktoranda v prípade jeho záujmu o študijný pobyt v iných domácich 
alebo zahraničných ustanovizniach vedy, vzdelávania, výskumu, techniky alebo 
umenia, 

h) vypracúva posudok dizertačnej práce a pracovnú charakteristiku zvereného 
doktoranda, 

i) zabezpečuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov, 
j) zúčastňuje sa na dizertačnej skúške doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej 

práce a má právo sa vyjadriť.                 
(4) Univerzitného koordinátora pre mobility vykonáva prorektor UK pre medzinárodné 

vzťahy, ktorého úlohou je v spolupráci s Oddelením zahraničných vzťahov Rektorátu 
UK a s Oddelením študijných vecí Rektorátu UK organizovať medzinárodnú spoluprácu 
vo vzdelávacej oblasti, riešenie úloh spojených s vysielaním a prijímaním študentov a 
poskytovanie poradenských služieb o možnostiach štúdia. 

(5) Na vykonávanie úloh uvedených v odseku 3 vymenúva dekan fakulty z radov 
vysokoškolských učiteľov fakultného koordinátora pre mobility, v prípade potreby aj 
katedrových alebo ústavných koordinátorov. 

IV. časť 
Organizácia štúdia na UK 

Čl. 17 
Harmonogram štúdia 

(1) Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta 
nasledujúceho roka. 

(2) Doktorandské štúdium sa môže začať aj začiatkom druhého semestra akademického 
roka. 

(3) Akademický rok sa člení na zimný a letný semester. 
(4) Každý semester sa skladá z výučbovej časti a skúškového obdobia, v doktorandskom 

štúdiu sa skladá aj z vedeckej časti. 
(5) Výučbová časť semestra obsahuje najmenej 13 a najviac 15 výučbových týždňov. 

Skúškové obdobie trvá najmenej 4 týždne. V poslednom semestri štúdia môže dekan 
upraviť harmonogram výučby aj iným spôsobom. 

(6) Rektor stanovuje najneskôr do 31. januára po prerokovaní v Kolégiu rektora UK 
jednotný harmonogram štúdia na nasledujúci akademický rok. 

(7) Harmonogram štúdia pre doktorské študijné programy sa môže líšiť od harmonogramu 
štúdia stanoveného rektorom UK. Po prerokovaní vo vedení fakulty ho stanovuje dekan 
fakulty, na ktorej sa doktorský študijný program realizuje, najneskôr do 28. februára  na 
nasledujúci akademický rok. 

Čl. 18 
Organizácia zápisu na štúdium 

(1) Podrobnú úpravu vzťahov, ktoré vznikajú pri zápise na štúdium, obsahuje čl. 1 prílohy 
č. 1 Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov 
na fakultách UK. 

(2) Študent môže pred zápisom vyjadriť svoj záujem o predmety, ktoré chce v 
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nasledujúcom akademickom roku/semestri absolvovať a prerokovať ich skladbu so 
študijným poradcom. 

(3) Zápis vykonáva študijné oddelenie alebo iný útvar poverený vedením študijnej agendy. 
(4) Súčasťou dokumentácie o zápise na doktorandské štúdium je aj schválený individuálny 

študijný plán doktoranda (podľa čl. 20 ods. 10). 
(5) Študenti iných fakúlt alebo vysokých škôl si môžu zapísať predmet na fakulte so 

súhlasom jej dekana, resp. povereného koordinátora za podmienky, ak študent 
absolvoval predpísané prerekvizity a pokiaľ tomu nebráni nedostatočná vyučovacia 
kapacita. 

(6) Ak má predmet, ktorý si študenti zapisujú, obmedzenú kapacitu (z priestorových, 
personálnych alebo iných dôvodov), študentom sa umožňuje zápis v tomto poradí: 

 

a) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet povinný (majú ho podľa plánu 
študijného programu odporúčaný v príslušnom semestri) a študenti iných vysokých 
škôl, ktorí si predmet zapisujú ako povinný na základe zmluvy o štúdiu, 

b) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet povinne voliteľný, 
c) študenti z iných fakúlt UK, pre ktorých je predmet povinne voliteľný na základe 

dohody medzi fakultami, 
d) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet výberový, 
e) študenti iných fakúlt UK, pre ktorých je predmet výberový, 
f) študenti iných vysokých škôl, pre ktorých je predmet výberový. 

(7) V rámci kategórií podľa odseku 6 písm. a) až f) majú prednosť študenti s lepším 
váženým študijným priemerom vypočítaným v súlade s čl. 24.  

Čl. 19 
Kreditový systém štúdia 

(1) Kreditový systém štúdia umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž 
spojenú s absolvovaním predmetov v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom 
programe, napomáha otvorenosti UK zvnútra, podporuje mobilitu študentov a poskytuje 
študentovi možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu. 

(2) Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce 
potrebnej na nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania. 

(3) Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v dennej forme štúdia je 60 kreditov, 
za semester 30 kreditov. 

(4) Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v externej forme štúdia je maximálne 
48 kreditov. Uvedená podmienka sa vzťahuje na študentov v externej forme štúdia 
prijatých na štúdium študijného programu akreditovanom po 1. 1. 2013. 

(5) Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet je možné 
v priebehu štúdia jedného študijného programu získať kredity iba raz. 

(6) Kredity získané za absolvovanie predmetov sa študentovi zhromažďujú (sčítavajú, 
akumulujú). Jednou z podmienok pokračovania v štúdiu po vopred určenej kontrolnej 
etape štúdia je získanie potrebného súčtu kreditov stanovených študijným programom. 

(7) Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je pre študijný program 
so štandardnou dĺžkou štúdia podľa čl. 14 ods. 12 a 13:  

 

a) v bakalárskom štúdiu najmenej 180 kreditov; 
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b) v magisterskom štúdiu najmenej 60 kreditov; 
c) v doktorskom štúdiu 360 kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia šesť rokov; 
d) v spojenom prvom a druhom stupni podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách 

300 kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia päť rokov, alebo 360 kreditov, keď je 
štandardná dĺžka štúdia 6 rokov; a 

e) v doktorandskom štúdiu v dennej forme štúdia 180 kreditov, keď je štandardná 
dĺžka štúdia tri roky a 240 kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia štyri roky; 
v externej forme štúdia 180 kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia štyri roky 
a 240 kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia päť rokov. 

(8) Doktorand počas svojho štúdia získava kredity za tieto oblasti činností: 
 

a) absolvovanie študijnej časti, ktorá pozostáva najmä zo špecializovaných 
doktorandských prednášok a seminárov podľa študijného plánu doktoranda. 
Študijná časť sa končí absolvovaním dizertačnej skúšky (v oblasti katolíckej 
teológie je dizertačnou skúškou licenciátska skúška). Doktorand získava za 
úspešne absolvovanú dizertačnú skúšku 20 kreditov, ak to tak určuje vnútorný 
predpis fakulty. Doktorand má možnosť zapísať si navyše aj doplnkové predmety, 
ktoré ponúkajú fakulty vo svojich študijných programoch, najmä magisterského 
(doktorského) štúdia, ak ich neabsolvoval už v predošlom stupni vysokoškolského 
štúdia. Štúdium doplnkových predmetov a individuálne štúdium vedeckej a 
odbornej literatúry nenahrádzajú absolvovanie povinných prednášok a seminárov,  
ktoré určuje študijný plán doktoranda, ani vykonávanie pedagogickej činnosti na 
vysokej škole, 

b) samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy (publikácie, ukončenie etapy výskumnej 
práce definovanej v individuálnom študijnom pláne a pod.), ktorá súvisí s témou 
dizertačnej práce, 

c) pedagogickú činnosť na vysokej škole alebo fakulte (napr. vedenie praktických 
cvičení a pod.) a liečebno-preventívnu činnosť na pracoviskách lekárskych fakúlt; 
prípadne inú praktickú činnosť realizovanú na fakulte alebo v príbuznom 
zariadení, ak to vyžaduje charakter štúdia. Hodnoty kreditov za túto činnosť určia 
fakulty vo svojich vnútorných predpisoch (toto ustanovenie sa netýka doktorandov 
v externej forme štúdia), 

d) dizertačnú prácu a jej obhajobu získa doktorand 30 kreditov.  
Kredity musí študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program. 

(9) Vzdelávacie činnosti v rámci doktorandského štúdia podľa odseku 8 písm. a) a b) sú 
navzájom nezastupiteľné. Doktorand je povinný získať počas štúdia najmenej 40 
kreditov za vzdelávacie činnosti uvedené v odseku 8 písm. a) a 40 kreditov za tvorivé 
činnosti uvedené v odseku 8 písm. b). 

(10) Ak študent absolvuje časť štúdia na inej fakulte alebo inej vysokej škole v SR alebo v 
zahraničí na základe zmluvy o štúdiu35 (v rámci akademickej mobility), získané kredity 
sa mu prenášajú na základe výpisu výsledkov, ktorý vyhotoví študentovi fakulta alebo 
vysoká škola, na ktorej ich získal. Prenos kreditov neznamená uznanie absolvovania 
predmetu zo študijného programu, na ktorý je študent zapísaný, automaticky. O uznaní 
absolvovania predmetu namiesto predmetu zo študijného programu rozhoduje dekan 
fakulty po vyjadrení garanta príslušného predmetu na základe osobitnej písomnej 
žiadosti študenta. Ustanovenia čl. 31 sa použijú primerane. 

                                                
35  § 7 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších 

predpisov. 



93 
 

Čl. 20 
Študijný program, študijný plán a doklady o štúdiu 

(1) Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností a 
súbor pravidiel zostavený tak, aby úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností 
pri dodržaní stanovených pravidiel umožnilo študentovi získať vysokoškolské 
vzdelanie.36 

(2) Študijný program bližšie určujú náležitosti uvedené v zákone o vysokých školách.37 
(3) Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore alebo v kombinácii 

študijných odborov, ktoré sú súčasťou sústavy študijných odborov.  
(4) Podmienky realizácie spoločných študijných programov sa určia v dohode o spolupráci, 

ktorú uzatvoria spolupracujúce fakulty. 
(5) Pravidlá absolvovania študijného programu sú zostavené tak, aby študent získal počas 

štúdia z celkového počtu kreditov určených na úspešné skončenie štúdia najmenej 70 % 
kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety.  

(6) Študijný program doktorandského štúdia pozostáva zo študijnej časti, ktorá končí 
dizertačnou skúškou,  z vedeckej časti a obhajoby dizertačnej práce. Ak ide 
o doktoranda, ktorý je prihlásený na tému dizertačnej práce vypísanú externou 
vzdelávacou inštitúciou, súčasťou dohody UK alebo fakulty s touto inštitúciou sú aj 
podmienky uskutočňovania študijnej časti doktorandského štúdia a pedagogickej 
činnosti doktoranda.38 

(7) Súčasťou študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby 
jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v štandardnej 
dĺžke. 

(8) Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a stanovuje 
formy hodnotenia študijných výsledkov.  

(9) Študijný plán, okrem formy hodnotenia študijných výsledkov, si študent zostavuje sám 
alebo s pomocou študijného poradcu (tútora) z ponuky predmetov študijného programu 
tak, aby splnil pravidlá dané študijným programom a ustanovenia tohto študijného 
poriadku.  

(10) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý zostavuje 
doktorand v spolupráci so školiteľom a školiteľ ho predkladá na schválenie odborovej 
komisii. Individuálny študijný plán pozostáva zo študijnej a vedeckej časti a obsahuje aj 
termíny, v ktorých má doktorand absolvovať jednotlivé predmety a dizertačnú skúšku. 

(11) Schválený individuálny študijný plán doktoranda je súčasťou dokumentácie doktoranda, 
ktorú vedie príslušný referát doktorandského štúdia. Doktorand predloží študijný plán 
príslušnému referátu doktorandského štúdia najneskôr do konca októbra akademického 
roka, v ktorom začal študovať, event. pri zmene v doktorandskom štúdiu. 

(12) Doklady o štúdiu sú: 
 

a) preukaz študenta, 
b) výkaz o štúdiu (index), 
c) výpis výsledkov štúdia, 
d) záznamník klinickej praxe. 

                                                
36  § 51 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
37  § 51 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
38  § 54 ods. 12 zákona o vysokých školách. 
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(13) Výkaz o štúdiu (index) je povinným dokladom o štúdiu, do ktorého sa zapisujú najmä 
predmety a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu.39 
Podrobnosti o obsahu dokladov o štúdiu upravuje § 67 zákona o vysokých školách. 

Čl. 21 
Predmety študijného programu a vzdelávacie činnosti 

(1) Študijný program sa člení na predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými 
vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou (odsek 8), ktoré sú zamerané na 
poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti. 

(2) Každý predmet je jednoznačne identifikovaný v rámci UK svojím kódom a názvom a je 
koncipovaný ako jednosemestrálny. Základné údaje o charaktere predmetu sa uvádzajú 
v informačnom liste predmetu.40 

(3) Predmety zaradené do študijného programu sú podľa záväznosti ich absolvovania 
rozdelené na tieto druhy: 

 

a) povinné - ich absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou úspešného absolvovania 
časti alebo celého študijného programu, 

b) povinne voliteľné - dokresľujú charakter štúdia a umožňujú študentovi prispôsobiť 
si študijný plán svojim individuálnym záujmom podľa vlastného výberu v štruktúre 
určenej študijným programom, 

c) výberové – sú ostatné predmety, ktoré si môže študent zapísať na doplnenie svojho 
štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia. 

(4) Povinné a povinne voliteľné predmety sa spravidla vyučujú na fakulte, na ktorej sa 
uskutočňuje daný študijný program. Medzi povinné predmety môžu byť zaradené aj 
predmety vyučované na inej fakulte po dohode s dekanom tejto fakulty. 

(5) Výberové predmety si študent zapisuje spravidla z ponuky výberových predmetov 
svojho študijného programu, ale aj z ponuky iných študijných programov iných fakúlt 
alebo vysokých škôl v rámci platných pravidiel. 

(6) Predmety sa v študijnom programe podľa nadväznosti delia na: 
 

a) predmety bez nadväznosti; zápis takéhoto predmetu nie je podmienený 
absolvovaním iného predmetu, 

b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov - absolvovanie takéhoto 
predmetu je možné len po úspešnom absolvovaní iného predmetu alebo predmetov 
– prerekvizít.  

(7) Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je záverečná práca, ktorá spolu 
s jej obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne 
skúšky. 

(8) Vzdelávacími činnosťami sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, 
projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich 
kombinácie. 

                                                
39  § 67 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
40  Vzor informačného listu predmetu je uvedený vo vyhláške MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme 

štúdia v znení neskorších predpisov. 
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(9) Študent je povinný absolvovať vzdelávacie činnosti uvedené v informačnom liste 
predmetu.41 Neúčasť na vzdelávacích činnostiach môže vyučujúci ospravedlniť z 
dôvodu práceneschopnosti alebo z dôvodu iných prekážok na strane študenta (najmä 
výkon verejnej funkcie, výkon občianskej povinnosti vo všeobecnom záujme, materská 
a rodičovská dovolenka, karanténa, ošetrovanie chorého člena rodiny, vyšetrenie alebo 
ošetrenie v zdravotníckom zariadení, narodenie dieťaťa manželke študenta, 
sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia, úmrtie rodinného 
príslušníka, vlastná svadba alebo svadba blízkej osoby študenta, nepredvídané 
prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy, presťahovanie), 
ktoré študent preukáže príslušnými dokladmi. Vyučujúci môže požadovať od študenta 
vypracovanie náhradnej úlohy ako náhradu za neúčasť na výučbe. 

(10) Pri opakovanom zápise predmetu podľa čl. 22 ods. 2 až 4 môže vyučujúci na základe 
písomnej žiadosti študenta v odôvodnených prípadoch uznať účasť na všetkých alebo 
niektorých vzdelávacích činnostiach, ktoré študent absolvoval pri prvom zápise 
predmetu, bez náhrady. 

(11) Doktorand je povinný absolvovať vzdelávacie činnosti študijného programu v súlade so 
študijným programom a individuálnym študijným plánom: 

 

a) Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov 
a individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebnej z hľadiska zamerania 
dizertačnej práce (samoštúdium). 

b) Vedecká časť štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce 
študenta doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce a odborne ju 
garantuje školiteľ. 

c) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej 
činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou, v súlade 
s individuálnym študijným plánom doktoranda, v rozsahu najviac štyroch hodín 
týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. 

Čl. 22 
Zápis a absolvovanie predmetov 

(1) Zápisom si študent definuje svoj študijný plán pre nasledujúci semester alebo rok štúdia. 
(2) Zapísaný povinný predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, môže si zapísať počas 

štúdia ešte raz v súlade s pravidlami stanovenými v študijnom programe. Po druhom 
neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia v 
zmysle zákona o vysokých školách42 (pozri čl. 25 ods. 4 a 5). 

(3) Pre zapísaný povinne voliteľný predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, platia 
analogicky podmienky z odseku 2, študent si však môže namiesto neho vybrať iný 
predmet z ponuky povinne voliteľných predmetov, ak to umožňujú pravidlá voľby 
povinne voliteľných predmetov daného študijného programu (pozri čl. 25 ods. 4 a 5). 

(4) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať výberový predmet, ktorý absolvoval 
neúspešne, alebo si môže namiesto neho zapísať iný výberový predmet alebo povinne 
voliteľný predmet spomedzi doteraz neabsolvovaných povinne voliteľných predmetov. 
Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový 

                                                
41  § 62 ods. 2 zákona o vysokých školách a § 4 ods. 1, príloha č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o 

kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov. 
42  § 66 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. 
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predmet. Ak študent nedosiahol dostatočný počet kreditov, po druhom neúspešnom 
pokuse o absolvovanie vybraného výberového predmetu je vylúčený zo štúdia.  

(5) Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej 
skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia 
mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu alebo skončenie štúdia. V každom 
roku štúdia je povinný zapísať si a úspešne absolvovať predmety najmenej za 40 
kreditov v dennej forme štúdia a 30 kreditov v externej forme štúdia, okrem posledného 
roka štúdia. Maximálna hodnota zapísaných kreditov v jednom roku neprekročí 1,5 
násobok štandardnej záťaže študenta dennej formy štúdia a 1,25 násobok štandardnej 
záťaže študenta v externej forme štúdia. Zo závažných dôvodov, na základe písomnej 
žiadosti, môže dekan povoliť študentovi v dennej forme štúdia zapísanie si predmetov aj 
za viac ako 1,5 násobok štandardnej záťaže. Študentovi v externej forme štúdia nie je 
možné povoliť zapísanie si predmetov za viac ako 1,25 násobok štandardnej záťaže. 
Uvedená podmienka sa vzťahuje na študentov v externej forme štúdia prijatých na 
štúdium študijného programu akreditovanom po 1. 1. 2013. Rozhodnutie dekana 
o povolení, resp. nepovolení zapísania si predmetov za viac ako 1,5 násobok 
štandardnej záťaže študenta dennej formy štúdia je konečné a nie je možné proti nemu 
podať opravný prostriedok. 

(6) V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety s 
takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia štúdia. 

(7) Súčasťou zápisu je aj validácia preukazu študenta. 

Čl. 23 
Evidencia, kontrola a hodnotenie študijných výsledkov 

(1) Podrobnú úpravu vzťahov, ktoré vznikajú pri evidencii a kontrole štúdia, obsahuje čl. 2 
prílohy č. 1 tohto Študijného poriadku UK: Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, 
evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK. 

(2) Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu (ďalej aj 
„hodnotenie predmetu“) sa uskutočňuje najmä: 

 

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia 
štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne 
práce, referát na semináre a pod.), 

b) skúškou za dané obdobie štúdia. 
(3) Výberové predmety sú hodnotené priebežnou kontrolou študijných výsledkov podľa 

odseku 2 písm. a) s výnimkou, ak si študent vybral ako výberový predmet povinný 
alebo povinne voliteľný predmet, ktorý je hodnotený skúškou. 

(4) Skúšky sa konajú v skúškovom období semestra, v ktorom študent absolvoval predmet, 
ustanovenie čl. 24 ods. 4 tým nie je dotknuté. 

(5) Podmienky na hodnotenie a absolvovanie predmetu sú vyjadrené v informačnom liste 
predmetu, pričom sa uvádza forma hodnotenia a podmienky na získanie jednotlivých 
klasifikačných stupňov hodnotenia (čl. 24). 

(6) Odporúčaný študijný plán predpisuje najviac päť predmetov zakončených skúškou za 
semester. Študent má právo zostaviť si študijný plán tak, že môže absolvovať viac ako 
päť povinných a povinne voliteľných predmetov zakončených skúškou. 
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(7) Konkrétny spôsob kontroly štúdia vrátane termínov a spôsobu vyhodnotenia kontroly 
oznámi učiteľ na začiatku semestra. 

Čl. 24 
Klasifikačné stupne a vážený študijný priemer 

(1) Na hodnotenie študijných výsledkov sa na UK používa stupnica, ktorú tvorí šesť 
klasifikačných stupňov: 

 

a) A - výborne (vynikajúce výsledky) (numerická hodnota 1), 
b) B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) (numerická hodnota 1.5), 
c) C - dobre (priemerné výsledky) (numerická hodnota 2), 
d) D - uspokojivo (prijateľné výsledky) (numerická hodnota 2.5), 
e) E - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) (numerická hodnota 3), 
f) FX - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) (numerická hodnota 4). 

(2) Hodnotenie (známka, klasifikačný stupeň) odzrkadľuje kvalitu osvojenia si vedomostí 
alebo zručností v súlade s cieľom predmetu, uvedeným v informačnom liste predmetu. 

(3) Predmet je úspešne absolvovaný, ak študent získal hodnotenie A až E. Študent získa 
kredity len za úspešne absolvovaný predmet. 

(4) Študent, ktorý bol hodnotený z predmetu známkou FX má právo na dva opravné 
termíny, pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Študent nemá nárok na 
opravné alebo náhradné možnosti splnenia podmienok priebežného hodnotenia, ak 
takáto možnosť nie je stanovená v informačnom liste predmetu, resp. ak vyučujúci na 
začiatku semestra neurčí niečo iné, alebo ak študijný poriadok fakulty neurčuje inak. 
V prípade, že študent nesplní podmienky priebežného hodnotenia je hodnotený 
známkou FX bez možnosti zúčastniť sa záverečnej skúšky. Pri opakovanom zapísaní si 
predmetu má študent právo za rovnakých podmienok len na jeden opravný termín (pozri 
čl. 22 ods. 2 až 4). 

(5) Predmety, ktoré si študent zapísal a ich neabsolvoval, napr. nezúčastnil sa záverečného 
hodnotenia alebo sa nezúčastňoval povinných vzdelávacích činností uvedených 
v informačnom liste predmetu a vyučujúci jeho neúčasť neospravedlnil (pozri čl. 21 
ods. 9), sú na konci príslušného skúškového obdobia hodnotené známkou FX.43 

(6) Na hodnotenie celkových výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer. 
Vážený študijný priemer za akademický rok/semester sa vypočíta tak, že sa pre všetky 
študentom zapísané predmety v danom roku/semestri spočítajú súčiny kreditového 
ohodnotenia predmetu a numerickej hodnoty známky (odsek 1) a vydelia sa súčtom 
kreditov zapísaných na daný rok/semester. Do priemeru sa rátajú známkou „4“ aj 
predmety, ktoré si študent zapísal a boli hodnotené známkou FX, alebo si ich študent 
zapísal a ich neabsolvoval a tým boli hodnotené známkou FX podľa odseku 5. 

(7) Vážený študijný priemer za celé štúdium sa vypočíta analogicky, ako je uvedené v 
odseku 6, pričom sa do výpočtu zahrnú len úspešne absolvované predmety. 

(8) Vážený študijný priemer sa využíva najmä pri konkurzných výberoch vynútených 
kapacitnými možnosťami výučby, pri rozhodovaní o priznaní niektorých štipendií, pri 
prideľovaní ubytovania vo vysokoškolských internátoch a pod. 

                                                
43  Podrobnosti upravené v prílohe č. 1. 
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Čl. 25 
Kontrolné etapy štúdia 

(1) Ak chce študent (okrem doktoranda) dennej formy a študent externej formy štúdia 
prijatý na štúdium podľa študijných programov akreditovaných do 31. 12. 2012 
pokračovať v štúdiu, musí: 

 

a) na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie minimálne dvoch 
povinných predmetov a získanie minimálne 15 kreditov za úspešne absolvované 
predmety; 

b) v každom roku štúdia získať za zimný a letný semester minimálne 40 kreditov za 
úspešne absolvované predmety s výnimkou prípadu, že študentovi ostáva vykonať 
iba štátnu skúšku. 

(2) Ak chce študent (okrem doktoranda) externej formy štúdia prijatý na štúdium podľa 
študijných programov akreditovaných po 1. 1. 2013 pokračovať v štúdiu, musí: 

 

a) na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie minimálne jedného 
povinného predmetu a získanie minimálne 10 kreditov za úspešne absolvované 
predmety; 

b) v každom roku štúdia získať za zimný a letný semester minimálne 30 kreditov za 
úspešne absolvované predmety a maximálne 1,25 násobok štandardnej záťaže za 
úspešne absolvované predmety. 

(3) V akademickom roku, počas ktorého má študent prerušené štúdium alebo sa zúčastnil 
riadne schválenej akademickej mobility iba na časť akademického roka (pozri čl. 30), 
musí splniť podmienky podľa odseku 1 a 2 primerane. 

(4) V dennej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého 
ďalšieho akademického roka získať minimálne 40 kreditov. V externej forme 
doktorandského štúdia musí získať doktorand minimálne 30 kreditov a maximálne 1,25 
násobok štandardnej záťaže za každý akademický rok. 

(5) Nesplnenie podmienok uvedených v odseku 4 je dôvodom na to, aby školiteľ v ročnom 
hodnotení (odsek 6) podal dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda zo štúdia. 

(6) V doktorandskom štúdiu na konci každého akademického roka predkladá školiteľ 
dekanovi ročné hodnotenie plnenia študijného plánu doktoranda (vrátane počtu 
pridelených kreditov) s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie 
v štúdiu. Školiteľ pritom hodnotí stav a úroveň plnenia študijného plánu doktoranda, 
dodržiavanie termínov, a v prípade potreby predkladá návrh na úpravu jeho 
individuálneho študijného plánu. Dekan rozhoduje na základe ročného hodnotenia 
doktoranda o tom, či doktorand môže v štúdiu pokračovať, ako aj o prípadných 
zmenách v jeho študijnom programe. 

Čl. 26 
Záverečná práca 

(1) Záverečná práca je bakalárska práca, diplomová práca alebo dizertačná práca. 
(2) Bakalárskou a diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v 

študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Obhajobou dizertačnej práce 
sa preukazuje pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť.  
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(3) Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, stanoví vnútorný predpis UK 
vydaný rektorom.44 

(4) Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce (školiteľa). 
(5) Záverečnú prácu posudzuje oponent (v prípade doktorandského štúdia oponenti). 

Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.  
(6) Študent, ktorý vypracoval záverečnú prácu, má právo oboznámiť sa s posudkami na 

prácu (s posudkom vedúceho záverečnej práce a oponenta/oponentov) najneskôr tri 
pracovné dni pred obhajobou. 

(7) Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. 
(8) Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX. 
(9) Ak vedúci záverečnej práce alebo školiteľ alebo oponent/oponenti nie sú členmi 

skúšobnej komisie, sú prizvaní na obhajobu záverečnej práce a pri jej hodnotení majú 
právo sa vyjadriť.  

(10) Záverečná práca môže byť vypracovaná v jazyku slovenskom alebo českom, ak s tým 
súhlasí dekan, tak aj v inom jazyku, spravidla anglickom. Vo filologických študijných 
programoch môže byť záverečná práca vypracovaná aj v jazyku študijného programu. V 
prípade cudzojazyčnej práce musí táto práca obsahovať súhrn v slovenskom jazyku v 
rozsahu aspoň jednej strany. 

(11) Študent odovzdáva záverečnú prácu uvedenú v odseku 1 Akademickej knižnici UK 
v elektronickej podobe za účelom jej archivácie, bibliografickej registrácie a jej 
sprístupnenia. Spôsob a podmienky sprístupnenia záverečných prác stanovuje vnútorný 
predpis UK vydaný rektorom.45  

Čl. 27 
Štátne skúšky 

(1) Vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok je jednou z podmienok úspešného 
absolvovania študijného programu. Štátna skúška nemôže pozostávať len z obhajoby 
záverečnej práce, okrem štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe. 

(2) Štátna skúška sa môže skladať z viacerých predmetov štátnej skúšky. 
(3) Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky 

a obhajoby dizertačnej práce, ktoré sú predmetmi štátnej skúšky.     
(4) Ak študijný poriadok  fakulty neurčí inak, štátnu skúšku môže vykonať študent po 

splnení povinností stanovených študijným programom 
 

a) získa minimálne potrebný počet kreditov na riadne skončenie, ak študuje študijný 
program akreditovaný do 31. 12. 2012 alebo získa minimálne toľko kreditov, aby 
po získaní kreditov za úspešné absolvovanie štátnych skúšok mal potrebný počet 
kreditov na riadne skončenie štúdia (čl. 19 ods. 7), ak študuje študijný program 
akreditovaný po 1. 1. 2013;  

b) úspešne absolvuje všetky predpísané povinné predmety, okrem štátnej skúšky, 
c) úspešne absolvuje povinne voliteľné a výberové predmety v skladbe určenej 

študijným programom; 
                                                
44  Vnútorný predpis č. 7/2011 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, 

rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.  
45  Čl. 11 ods. 3 vnútorného predpisu č. 7/2011 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných 

prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.  
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d) odovzdá záverečnú prácu;  
e) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné 

a poplatky spojené so štúdiom.46 
(5) Termín/termíny štátnej skúšky stanovuje dekan v súlade s harmonogramom štúdia. 
(6) Ak študentovi bránia vážne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške a vopred alebo 

najneskôr do 5 dní po termíne sa ospravedlní, môže mu dekan určiť náhradný termín 
štátnej skúšky. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví v určenom termíne, alebo ak 
dekan neuzná dôvod ospravedlnenia, hodnotí sa jeho neprítomnosť ako neúspešne 
vykonaná skúška. 

(7) Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“). 
(8) Právo skúšať na štátnej skúške majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách 

profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou.47 Ak ide 
o bakalárske študijné programy, právo skúšať majú aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii 
odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. 

(9) Dekan určuje v súlade so zákonom o vysokých školách48 zloženie komisie z osôb 
oprávnených skúšať. Komisia má najmenej štyroch členov. Predseda komisie je 
vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo docenta zaradený na 
príslušnej fakulte. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomný jej predseda a aspoň 
dvaja ďalší členovia. 

(10) Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie výsledkov sú verejné. Rozhodovanie komisie o 
výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí komisie. 

(11) Jednotlivé predmety štátnej skúšky sa hodnotia klasifikačnými stupňami A až FX. 
(12) Celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ a 

„neprospel“. 
(13) Stupňom „prospel s vyznamenaním“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak bol študent 

hodnotený z jednotlivých predmetov štátnej skúšky v riadnych termínoch len známkami 
A alebo B, pričom počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení 
známkou B. 

(14) Stupňom „prospel“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak študent nespĺňa pravidlá podľa 
odseku 13 a ani z jedného predmetu nebol hodnotený známkou nedostatočne (FX) aj na 
poslednom možnom termíne podľa odseku 16. 

(15) Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom nedostatočne (FX) aj na 
poslednom možnom termíne podľa odseku 16, celkové hodnotenie štátnej skúšky je 
„neprospel“. 

(16) Ak sa študent nezúčastnil na štátnej skúške, alebo ak na nej nevyhovel, môže ju 
vykonať v najbližšom náhradnom (opravnom) termíne. Študent opakuje len tú časť 
štátnej skúšky, z ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom „nedostatočne“ (FX). 
Opakovať štátnu skúšku, resp. predmet štátnej skúšky je možné najviac dvakrát do 
termínu, ktorý vyplýva z čl. 33 ods. 6 písm. c). 

                                                
46  Podľa aktuálneho vnútorného predpisu UK, ktorým sa určuje výška školného a poplatkov spojených so 

štúdiom na UK pre príslušný akademický rok. 
47  Vedecká rada UK alebo vedecká rada fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. 
48  § 63 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 28 
Celkové hodnotenie štúdia 

(1) Celkový výsledok úspešne absolvovaného štúdia sa hodnotí dvoma stupňami: 
 

a) prospel s vyznamenaním, 
b) prospel. 

(2) Ak študent za celé štúdium dosiahol vážený študijný priemer lepší ako 1,3 vrátane (bez 
hodnotenia predmetov štátnej skúšky) a štátnu skúšku (štátne skúšky) vykonal s 
hodnotením „prospel s vyznamenaním“ v riadnom termíne, hodnotí sa podľa odseku 1 
písm. a). 

(3) Ak nie sú splnené podmienky odseku 2, hodnotí sa podľa odseku 1 písm. b). 

Čl. 29 
Zmena študijného programu v rámci UK 

(1) Študentovi môže dekan povoliť na základe jeho písomnej žiadosti zmenu študijného 
programu, resp. formy študijného programu v rámci toho istého alebo príbuzného 
študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov. Pred rozhodnutím si dekan 
vyžiada súhlas rektora. 

(2) Ak sa pôvodný študijný program a nový študijný program študujú na rôznych fakultách, 
je podmienkou zmeny súhlas oboch príslušných dekanov. Súhlas rektora si vyžiada ten 
dekan fakulty, na ktorej bude študent študovať po zmene. 

(3) Dekan fakulty rozhodne na základe podmienok stanovených študijným poriadkom 
fakulty o zmene študijného programu. Uznávanie absolvovaných predmetov a prenos 
kreditov sa riadi čl. 31. 

(4) Ak dôjde k zmene študijného programu doktorandského štúdia, resp. zmene formy 
doktorandského štúdia, rozhodne o prenose kreditov a uznaní predmetov dekan po 
vyjadrení odborovej komisie, ak je to v súlade s novým študijným plánom doktoranda. 
Inak sa uznávanie absolvovaných predmetov a prenos kreditov riadi čl. 31. 

(5) Študent je povinný na úspešné skončenie štúdia splniť podmienky stanovené v 
študijnom programe, ktorý študuje po zmene. 

(6) O zmenu študijného programu môže študent žiadať iba k začiatku akademického roka 
najskôr po úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia a po splnení podmienok 
uvedených v čl. 25 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b) a ods. 4. 

Čl. 30 
Akademická mobilita 

(1) Podmienky prijímania študentov z iných vysokých škôl v rámci akademickej mobility 
študentov a ich štúdium na fakultách UK sa riadia ustanoveniami § 58a zákona 
o vysokých školách. 

(2) Pravidlá a podmienky vysielania študentov na akademickú mobilitu upravuje osobitný 
vnútorný predpis UK.49 

                                                
49  Vnútorný predpis UK č. 4/2007 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a pôsobnosti jej fakúlt v rámci 

programu Európskeho spoločenstva Life-Long Learning Program, podprogram Erasmus. 
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(3) V prípade štúdia v rámci riadne schválenej akademickej mobility iba počas časti 
akademického roka je študent povinný splniť podmienky kontrolnej etapy štúdia podľa 
čl. 25 primerane (pozri čl. 25 ods. 3). 

(4) Kredity za predmety absolvované v rámci riadne schválenej akademickej mobility sa 
študentovi započítajú po predložení relevantných dokladov o ich získaní stanovených 
vyhláškou a vnútornými predpismi UK. 

(5) Na študentov, ktorí počas riadne schválenej akademickej mobility absolvujú v príslušnej 
časti akademického roka (zimný alebo letný semester) predmet/predmety aj na 
vysielajúcej fakulte, sa odsek 3 nevzťahuje.50 

(6) Predmet realizovaný na prijímajúcej fakulte, ktorý je obsahom a rozsahom podobný 
predmetu na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent úspešne absolvoval v rámci riadne 
schválenej akademickej mobility, môže dekan po vyjadrení garanta predmetu na 
základe písomnej žiadosti študenta uznať namiesto príslušného predmetu zo študijného 
programu študenta. Na postup uznávania predmetov a prenos kreditov podľa tohto 
odseku sa použijú primerane ustanovenia čl. 31. 

(7) Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom ako svojom pracovisku (napr. v 
zahraničí), kredity získané na tomto pracovisku sa započítavajú v plnom rozsahu, ak bol 
na toto pracovisko vyslaný v rámci plnenia svojho študijného plánu a ak sú kreditové 
systémy vysielajúceho a prijímajúceho pracoviska kompatibilné (prenos kreditov). 

(8) Na študentov, ktorí počas štúdia absolvujú na inej vysokej škole len niektoré predmety 
v príslušnej časti akademického roka a ostatné predmety v príslušnom akademickom 
roku na vysokej škole, na ktorú boli prijatí, sa odseky 1 až 6 nevzťahujú. 

Čl. 31 
Uznávanie absolvovaných predmetov, prenos kreditov a známok 

(1) Študent môže požiadať o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a 
známok, ak neuplynuli od ich získania viac ako 4 roky v bakalárskych a magisterských 
študijných programoch a 5 rokov v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona 
o vysokých školách. 

(2) Absolvované predmety možno uznať a získané kredity a známky možno preniesť, ak sú 
súčasťou predpísaného študijného programu ako povinné a povinne voliteľné predmety 
a boli hodnotené známkou A až E alebo im ekvivalentným spôsobom. V magisterskom 
štúdiu nemožno preniesť kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu v 
bakalárskom štúdiu. Rovnako nemožno preniesť kredity za úspešné absolvovanie 
predmetu v štúdiu, ktoré už bolo riadne ukončené a bol zaň priznaný akademický titul. 

(3) O uznaní predmetov, resp. prenose kreditov a známok rozhoduje dekan na základe 
vyjadrenia gestora príslušného predmetu, pričom v jednom akademickom roku si 
študent môže dať uznať predmety z predchádzajúceho štúdia, ktoré nebolo riadne 
skončené, najviac v hodnote 50 kreditov pri zachovaní podmienok pre štúdium 
stanovených v čl. 23 ods. 5. 

(4) Ak je študent prijatý na štúdium podľa čl. 13 alebo došlo k zmene študijného programu 
podľa čl. 29, rektor môže udeliť výnimku z uznania maximálnej hodnoty kreditov podľa 
odseku 3 na základe návrhu dekana fakulty. 

(5) Žiadosť o uznanie predmetov z predchádzajúceho štúdia sa podáva dekanovi fakulty na 
začiatku akademického roka. K žiadosti je študent povinný predložiť sylabus predmetu, 

                                                
50  § 58a ods. 6 zákona o vysokých školách. 
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z ktorého kredity a známku získal. O uznaní, resp. neuznaní predmetov vydá dekan 
rozhodnutie, ktoré je vyhotovené písomne, obsahuje odôvodnenie a je doručené 
študentovi podľa čl. 44 ods. 2. Rozhodnutie dekana je konečné a nie je proti nemu 
prípustný opravný prostriedok. 

(6) Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole v rámci programu Európskej únie 
Programu celoživotného vzdelávania (Life-long Learning Program), podprogram 
Erazmus  uznáva vysielajúca vysoká škola študentovi na základe výpisu výsledkov 
štúdia, ktorý vyhotoví prijímajúca vysoká škola na záver štúdia. Výpis výsledkov štúdia 
sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta.  

Čl. 32 
Prerušenie štúdia 

(1) Štúdium možno študentovi prerušiť na základe jeho písomnej žiadosti, spravidla na 
ucelenú časť štúdia (semester, rok). 

(2) Bez udania dôvodu možno študentovi prerušiť štúdium najviac na jeden rok. 
(3) Ak sú dôvodom prerušenia zdravotné alebo vážne osobné dôvody, možno štúdium 

prerušiť najviac na dva roky okrem prerušenia štúdia z dôvodu rodičovskej dovolenky, 
keď je maximálna dĺžka prerušenia 3 roky. 

(4) Ak má študent štúdium prerušené viackrát, nesmie celková dĺžka prerušenia štúdia 
kumulatívne presiahnuť dva roky, okrem prerušenia štúdia z dôvodu rodičovskej 
dovolenky. 

(5) Prerušenie štúdia povoľuje dekan. Rozhodnutie o povolení, resp. nepovolení prerušenia 
štúdia obsahuje všetky náležitosti podľa čl. 44 vrátane presne vymedzenej doby 
prerušenia štúdia a je konečné a nie je možné  proti nemu podať opravný prostriedok. 

(6) Prerušenie štúdia u študenta doktorandského štúdia, ktorý sa prihlásil na tému 
dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, povoľuje dekan po 
kladnom vyjadrení štatutárneho zástupcu externej vzdelávacej inštitúcie. 

(7) Študent, ktorý preruší štúdium, prestáva byť študentom dňom, ktorý je uvedený 
v rozhodnutí o povolení prerušenia štúdia.  

(8) Študent, ktorému bolo štúdium prerušené, má právo sa opätovne zapísať na štúdium po 
uplynutí doby prerušenia, ktorá je uvedená v rozhodnutí. Študentom sa stáva dňom 
opätovného zápisu po prerušení. Ak sa študent po prerušení na štúdium opätovne 
nezapíše na štúdium, postupuje sa podľa čl. 34 ods. 1 písm. c). 

(9) Ak má študent prerušené štúdium počas výučbovej časti semestra, zápis predmetov po 
nástupe po prerušení sa nepovažuje za opakovaný zápis predmetu. 

(10) Ak má študent prerušené štúdium v tej časti akademického roka, keď neprebieha 
výučba, evidujú sa mu všetky kredity a hodnotenia získané do dátumu podania žiadosti 
o prerušenie štúdia. Študijné povinnosti, za ktoré získal študent do termínu podania 
žiadosti o prerušenie hodnotenie FX alebo nezískal žiadne hodnotenie, sa pri nástupe po 
prerušení štúdia považujú za opakovane zapísané. Pri opakovanom zapísaní predmetov 
sa postupuje podľa čl. 22 ods. 2  až 4. 

(11) Študentovi, ktorý žiada o prerušenie štúdia v tej časti akademického roka, keď 
neprebieha výučba, a nemá splnené podmienky kontrolnej etapy štúdia podľa čl. 25, nie 
je možné prerušenie štúdia povoliť. 
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Čl. 33 
Skončenie štúdia 

(1) Štúdium na UK možno skončiť riadne alebo z dôvodov uvedených v odseku 6 a  v čl. 
34 a čl. 35. 

(2) Študent riadne skončí štúdium absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného 
programu. 

(3) Dňom riadneho skončenia štúdia je deň, keď bola splnená posledná z podmienok 
predpísaných na riadne skončenie štúdia príslušného študijného programu. 

(4) Dokladom o riadnom skončení štúdia a o získaní príslušného akademického titulu je 
vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške. Podrobnosti 
o náležitostiach týchto dokladov upravuje § 68 zákona o vysokých školách. Doklady 
o absolvovaní štúdia sa vydávajú do 45 dní od riadneho skončenia štúdia spravidla na 
slávnostnej promócii, okrem prípadov ak absolvent vyjadrí súhlas s neskorším vydaním 
dokladov najneskôr v deň splnenia poslednej podmienky podľa odseku 3. 

(5) Vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške vydáva UK. 
Študentovi, ktorý absolvoval štúdium podľa čl. 28 ods. 1 písm. a) vydá UK diplom s 
vyznamenaním. 

(6) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí: 
 

a) zanechaním štúdia na základe vlastného rozhodnutia podľa článku 34, 
b) vylúčením zo štúdia podľa článku 35, 
c) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky,51 
d) ak študent nemôže pokračovať v štúdiu z dôvodu zrušenia študijného programu, 

ktorý študuje a neprijal ponuku pokračovať v štúdiu podľa iného študijného 
programu,52 

e) smrťou študenta. 
(7) Dňom skončenia štúdia je: 
 

a) podľa odseku 6 písm. a) deň kedy bolo vysokej škole doručené písomné vyhlásenie 
študenta o zanechaní štúdia s výnimkou čl. 34 ods. 1 písm. c), 

b) podľa odseku 6 písm. b) deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo 
právoplatnosť, 

c) podľa odseku 6 písm. c) koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť 
štúdium, 

d) podľa odseku 6 písm. d) deň, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie 
študijného programu. 

Čl. 34 
Zanechanie štúdia 

(1) Zanechanie štúdia môže nastať z dôvodov: 
 

a) na základe vlastného rozhodnutia; 
b) povolenie zápisu študenta na inej vysokej škole alebo fakulte UK po splnení 

                                                
51  § 65 ods. 2 a § 66 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 
52  § 66 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách. 
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podmienok stanovených v jej študijnom poriadku na základe jeho písomnej 
žiadosti;53 

c) ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa 
nedostaví po prerušení na opätovný zápis po doručení výzvy, aby sa v lehote 
desiatich pracovných dní od doručenia tejto výzvy dostavil na zápis; študent môže 
požiadať o predĺženie tejto lehoty zo zdravotných dôvodov, ktoré mu bránia 
dostaviť sa na zápis, inak sa deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho 
obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, považuje za deň, v ktorom 
študent zanechal štúdium.54 

(2) Ak študent chce zanechať štúdium, oznámi to písomne dekanovi. 
(3) Študentovi, ktorý zanechal štúdium, vydá fakulta na jeho žiadosť výpis úspešne 

absolvovaných predmetov. Vo výpise sa uvedie, že študent štúdium neukončil. 

Čl. 35 
Vylúčenie zo štúdia 

Študent je vylúčený zo štúdia, 

a) ak nesplní požiadavky alebo povinnosti vyplývajúce zo študijného programu a zo 
Študijného poriadku UK alebo študijného poriadku fakulty; 

b) ak mu bolo za disciplinárny priestupok uložené disciplinárne opatrenie vylúčenie 
zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona o vysokých školách. 

 
 

V. časť 
Osobitosti doktorandského štúdia 

Čl. 36 
Základné ustanovenia 

(1) Pravidlá tohto študijného poriadku platia na doktorandské štúdium primerane, ak nie je 
ustanovené inak. 

(2) Pravidlá organizácie doktorandského štúdia sú určené zákonom o vysokých školách.55 
(3) Akademický rok doktorandského štúdia sa člení na semestre. Semester sa môže skladať 

zo študijnej, vedeckej a skúškovej časti. 
(4) Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ 

(philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“, v oblasti katolíckej teológie po prvej ucelenej  
časti štúdia sa udeľuje akademický titul „licenciát teológie“ (v skratke „ThLic.“ ;o jeho 
udelení vydá UK osvedčenie. Absolventom doktorandského štúdia v oblasti katolíckej 
teológie sa udelí akademický titul „doktor“ (philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“ 

(5) Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom 
v členskom štáte má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na 
ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na 
štipendium, ktoré mu poskytuje UK alebo externá vzdelávacia inštitúcia  

                                                
53  § 59 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
54  § 66 ods. 3 a 4 zákona o vysokých školách. 
55  § 54 zákona o vysokých školách. 
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a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého 
platového stupňa; 

b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého 
platového stupňa. 

(6) Poskytovanie štipendia pre doktorandov v dennej forme štúdia sa končí dňom úspešnej 
obhajoby dizertačnej práce alebo dňom skončenia štúdia alebo prekročením štandardnej 
dĺžky štúdia. 

Čl. 37 
Odborová komisia 

Fakulta zriadi osobitným vnútorným predpisom pre každý študijný odbor odborovú 
komisiu, ktorá sleduje a hodnotí doktorandské štúdium. UK sa môže dohodnúť s inou 
vysokou školou, že zriadi spoločnú odborovú komisiu. Členov spoločnej odborovej 
komisie schvaľuje príslušná vedecká rada. Ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje 
v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou, má táto inštitúcia v príslušnej 
odborovej komisii primerané zastúpenie. 

Čl. 38 
Dizertačná skúška 

(1) Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na predmet štátnej 
skúšky -  dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov (v 3-ročnom dennom štúdiu) a do 
24 mesiacov (v 4-ročnom dennom štúdiu) od začiatku štúdia; doktorand v externej 
forme najneskôr do 24 mesiacov (v 4-ročnom externom štúdiu) a do 30 mesiacov (v 5-
ročnom externom štúdiu) od začiatku štúdia. Doktorand je povinný podať spolu 
s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu, vypracovanú k dizertačnej skúške. 
Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 
kreditov.  

(2) Prihláška na dizertačnú skúšku v písomnej forme a písomná práca vypracovaná 
k dizertačnej skúške sa podáva príslušnému predsedovi odborovej komisie, kópie sa 
odovzdávajú na referát doktorandského štúdia fakulty a vedúcemu pracoviska, na 
ktorom doktorand vykonáva doktorandské štúdium. 

(3) Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvoria ciele dizertačnej práce, obsahujúce teoretické 
základy jej budúceho riešenia, súčasný stav poznatkov o danej téme, vrátane literárneho 
prehľadu, analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky a stav 
rozpracovanosti dizertačnej práce. V oblasti katolíckej teológie obsah písomnej práce 
k dizertačnej (licenciátskej) skúške tvorí súčasný stav poznatkov o danej téme a nové 
výsledky, ktoré doktorand dosiahol. Na písomnú prácu k dizertačnej skúške vypracuje 
posudok oponent. Posudok sa sprístupní doktorandovi najneskôr 3 dni pred termínom 
konania dizertačnej  skúšky. 

(4) Oponentom písomnej práce k dizertačnej skúške môže byť len odborník minimálne 
s akademickým titulom preukazujúcim vzdelanie 3. stupňa ako je PhD., ArtD., (alebo 
jeho ekvivalentom), akademickým titulom ThDr., alebo vedeckým titulom DrSc., ktorý 
nepôsobí na pracovisku (katedra, ústav alebo iná organizačná jednotka v rámci fakulty) 
doktoranda.  

(5) Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci k dizertačnej 
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skúške a z  časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených 
predmetoch dizertačnej skúšky. Termín skúšky sa oznamuje najneskôr 14 dní vopred. 

(6) Dizertačná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou na vykonanie štátnych skúšok 
(ďalej len „skúšobná komisia“), ktorá má najmenej štyroch členov. Pozostáva 
z predsedu a najmenej troch ďalších členov, z ktorých aspoň jeden nie je z fakulty alebo 
pracoviska, kde pôsobí doktorand. Členom skúšobnej komisie môže byť oponent 
písomnej práce k dizertačnej skúške, ak bol schválený ako člen skúšobnej komisie. Ak 
oponent nie je členom skúšobnej komisie a nemá právo skúšať na štátnych skúškach,56 
nehodnotí dizertačnú skúšku klasifikačným stupňom. Predsedu, ďalších členov 
skúšobnej komisie z osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach a oponenta 
vymenúva a predmety ústnej časti skúšky určuje dekan na základe návrhu predsedu 
odborovej komisie. Oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške môže predsedovi 
odborovej komisie navrhnúť školiteľ. Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie sú 
vysokoškolskí učitelia vo funkciách profesorov alebo docentov.57 Na dizertačnej skúške 
sa zúčastňuje aj školiteľ doktoranda, ktorý  nehodnotí dizertačnú skúšku klasifikačným 
stupňom. 

(7) Ak sa doktorand prihlási na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou 
inštitúciou, koná sa dizertačná skúška aj obhajoba dizertačnej práce pred skúšobnou 
komisiou, v ktorej sú paritne zastúpení členovia z fakulty a členovia určení externou 
vzdelávacou inštitúciou z príslušnej odborovej komisie. Obhajoba dizertačnej práce sa 
môže konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie.58 

(8) Na platné rozhodnutie o výsledku dizertačnej skúšky sa vyžaduje prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny členov skúšobnej komisie. Ak sa niektorý z členov skúšobnej 
komisie nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť na skúške, o jeho zastúpení môže 
rozhodnúť po súhlase predsedu odborovej komisie dekan. O výsledku dizertačnej 
skúšky rozhoduje skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí.  

(9) Ak študijný poriadok fakulty nestanoví inak, pri hodnotení výsledku dizertačnej skúšky 
sa postupuje podľa čl. 24 ods. 1. 

(10) O dizertačnej skúške  sa vyhotovuje zápisnica, ktorej súčasťou je aj posudok oponenta 
písomnej práce. Zápisnicu podpisuje predseda a prítomní členovia skúšobnej komisie.  

(11) O vykonaní a výsledku dizertačnej skúšky vydá školiace pracovisko doktorandovi 
písomné vysvedčenie o štátnej skúške. 

(12) Doktorand, ktorý bol dizertačnej skúške hodnotený klasifikačným stupňom „FX“, môže 
skúšku opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí troch mesiacov. Opakovaný neúspech 
na dizertačnej skúške je dôvodom na vylúčenie z doktorandského štúdia. 

Čl. 39 
Dizertačná práca 

(1) Doktorand predkladá dizertačnú prácu na obhajobu v slovenskom jazyku. So súhlasom 
dekana a predsedu odborovej komisie môže predložiť dizertačnú prácu aj v inom ako 
slovenskom jazyku. V takom prípade je povinnou súčasťou dizertačnej práce aj abstrakt 
v slovenskom jazyku. 

(2) Doktorand môže predložiť ako dizertačnú prácu aj vlastné publikované dielo alebo 

                                                
56  § 63 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
57  § 63 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
58  § 54 ods. 13 zákona o vysokých školách. 
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súbor vlastných publikovaných vedeckých prác, ktoré svojím obsahom rozpracúvajú 
problematiku témy dizertačnej práce. Ak doktorand predloží súbor vlastných publikácií, 
doplní ho o podrobný úvod, v ktorom ozrejmí súčasný stav problematiky, ciele 
dizertačnej práce a závery, vlastný prínos k riešeným témam, ktoré vznikli riešením 
témy dizertačnej práce. Ak sú priložené publikácie dielom viacerých autorov, priloží 
doktorand aj vyhlásenie spoluautorov o jeho autorskom podiele.  

(3) Jednotný postup pre spracovanie dizertačných, resp. licenciátskych prác, ako aj ďalšie 
náležitosti týchto záverečných prác ustanovujú osobitné predpisy a vnútorný predpis 
UK. 

(4) Ak je dizertačná práca súčasťou kolektívnej práce, doktorand uvedie vlastné výsledky 
a v diskusii ich dá do kontextu s výsledkami ostatných členov kolektívu. 

Čl. 40 
Príprava obhajoby dizertačnej práce 

(1) Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak 
získal najmenej 150 kreditov (v 3-ročnom dennom štúdiu alebo 4-ročnom externom 
štúdiu) a najmenej 210 kreditov (v 4-ročnom dennom štúdiu alebo 5-ročnom externom 
štúdiu). Žiadosť podáva v dostatočnom predstihu, ale najneskôr 4 mesiace pred 
termínom ukončenia predpokladanej dĺžky štúdia, aby sa obhajoba dizertačnej práce 
mohla uskutočniť najneskôr v deň ukončenia predpokladanej dĺžky štúdia. Štúdium 
podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva 
roky.59 

(2) K žiadosti doktorand pripojí: 
 

a) dizertačnú prácu v troch vyhotoveniach,  
b) v jednom vyhotovení kópie všetkých publikácií a iných elaborátov; ak nie sú 

súčasťou dizertačnej práce; ak doktorand pripojí výstup z evidencie publikácií 
(EVIPUB), nemusí predkladať kópie publikácií, 

c) ďalšie doklady podľa vnútorného predpisu fakulty,  
d) zoznam publikovaných prác s  úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných 

vedeckých prác alebo verejných a neverejných prehliadok umeleckých diel a 
výkonov doktoranda ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky o nich vypracované 
príslušnými inštitúciami z oblasti vedy, techniky alebo umenia, 

e) odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak 
doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v  tom istom 
odbore doktorandského štúdia. 

(3) Po prijatí žiadosti o povolenie štátnej skúšky - obhajoby dizertačnej práce dekan postúpi 
predsedovi odborovej komisie do 15 dní žiadosť doktoranda spolu s dizertačnou prácou 
a prílohami. Predseda odborovej komisie sa do 15 dní vyjadrí, či dizertačná práca 
zodpovedá svojou úrovňou a formou požiadavkám a či ju odporúča na obhajobu. Ak je 
stanovisko predsedu odborovej komisie kladné, súčasne navrhne dekanovi zloženie 
skúšobnej komisie a najmenej troch oponentov. Pri návrhu oponentov môže predseda 
odborovej komisie vychádzať z návrhu školiteľa. 

(4) Ak študent študuje v medziodborovom študijnom programe, dekan určí, ktorej 
odborovej komisii pridelí dizertačnú prácu na obhajobu.  

(5) Ak predseda odborovej komisie zistí, že žiadosť doktoranda o povolenie obhajoby 
                                                
59  § 65 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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dizertačnej práce (čl. 40 ods. 2) alebo dizertačná práca (čl. 39) a jej prílohy nespĺňajú 
náležitosti, vyzve doktoranda, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. 

(6) Doktorand môže predloženú dizertačnú prácu a žiadosť o povolenie jej obhajoby vziať 
späť do času, keď dekan písomne nepozval na obhajobu členov skúšobnej komisie, 
oponentov, školiteľa a doktoranda. Dekan rozhodne o ďalšom postupe, ako aj o riešení 
prípadných sporných otázok. 

(7) Dekan najneskôr do 15 dní po tom ako dostal vyjadrenie predsedu odborovej komisie 
vymenuje z osôb oprávnených skúšať predsedu skúšobnej komisie, ďalších jej najmenej 
štyroch členov a troch oponentov. Vymenovaným oponentom zašle dizertačnú prácu 
spolu so žiadosťou o vypracovanie posudku.  

(8) Po doručení všetkých posudkov od oponentov postúpi dekan bezodkladne žiadosť 
doktoranda o obhajobu dizertačnej práce spolu so všetkými náležitosťami, vrátane 
posudkov oponentov, predsedovi skúšobnej komisie.  

(9) Predseda skúšobnej komisie najneskôr do 15 dní po tom, ako dostal materiály podľa 
predchádzajúceho odseku, navrhne dekanovi čas a miesto obhajoby dizertačnej práce. 
Miesto a čas obhajoby určuje dekan.  

(10) Dekan bezodkladne písomne pozve na obhajobu jej účastníkov - členov skúšobnej 
komisie, oponentov, školiteľa a doktoranda. Taktiež najneskôr 14 dní pred určeným 
dňom obhajoby zverejní oznam o konaní obhajoby na úradnej výveske, webovom sídle 
fakulty a hromadným spôsobom,60 ako aj informáciu o tom, kde a akým spôsobom sa 
záujemcovia môžu oboznámiť s dizertačnou prácou. 

(11) Každý, kto má o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce záujem, môže 
podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi skúšobnej komisie svoje 
vyjadrenie, alebo môže svoje poznámky predniesť ústne pri obhajobe. Pri obhajobe 
dizertačnej práce doktorand zaujme k takýmto vyjadreniam alebo poznámkam 
stanovisko. 

Čl. 41 
Oponenti dizertačnej práce a ich posudky 

(1) Dekan vymenúva oponentov na základe návrhu predsedu odborovej komisie, ktorý 
môže vychádzať z návrhu školiteľa. Oponenti sa vyberajú spomedzi odborníkov v 
odbore doktorandského štúdia. Z fakulty alebo inštitúcie, kde sa uskutočnilo štúdium 
doktoranda, môže byť najviac jeden oponent. 

(2) Dizertačnú prácu posudzujú traja oponenti. Najmenej jeden oponent musí byť 
nositeľom vedecko-pedagogického titulu profesor, alebo byť nositeľom vedeckej 
hodnosti  doktor vied, alebo výskumným pracovníkom s priznaným kvalifikačným 
stupňom I. Ďalšími oponentmi môžu byť nositelia vedecko-pedagogického titulu 
docent, významní odborníci s titulom PhD., alebo jej ekvivalentom, prípadne 
kvalifikovaní odborníci z praxe majúci niektorý z uvedených titulov.  

(3) Oponentom dizertačnej práce nemôže byť blízka osoba61 doktoranda, jeho priamy 
nadriadený alebo podriadený  v pracovnom pomere alebo podobnom pracovnom  
vzťahu, ani iný zamestnanec z pracoviska (katedra, ústav alebo iná organizačná 
jednotka fakulty) doktoranda alebo jeho školiteľa. Študijný poriadok fakulty môže určiť, 

                                                
60  § 4 a § 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
61  § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
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že jeden oponent môže byť z pracoviska doktoranda. 
(4) Oponent odovzdá dekanovi svoj písomný posudok a vráti dizertačnú prácu najneskôr do 

30 dní po jej obdržaní. Ak oponent posudok nemôže vypracovať, oznámi to dekanovi 
do 14 dní odo dňa doručenia svojho vymenovania.  

(5) Ak oponent neodovzdá svoj posudok v lehote podľa ods. 4, dekan vymenuje nového 
oponenta. 

(6) Posudok oponenta obsahuje objektívny a kritický rozbor predností a nedostatkov 
predloženej dizertačnej práce, je stručný a neopakuje jej obsah. Oponent sa v posudku 
vyjadruje najmä: 

 

a) k aktuálnosti zvolenej témy, 
b) k zvoleným metódam spracovania, 
c) k dosiahnutým výsledkom s uvedením, aké nové poznatky dizertačná práca prináša, 
d) k prínosu pre ďalší rozvoj vedy, techniky alebo umenia, 
e) či dizertačná práca splnila sledovaný cieľ. 

 
(7) Oponent hodnotí dizertačnú prácu podľa stavu rozvoja vedného alebo umeleckého 

odboru doktorandského štúdia v čase, keď doktorand podal žiadosť o povolenie jej 
obhajoby a vypracúva samostatný posudok, na záver ktorého navrhne klasifikačný 
stupeň predmetu obhajoba dizertačnej práce.  

(8) Splnenie náležitostí posudku oponenta podľa ods. 6 a ods. 7 posúdi predseda skúšobnej 
komisie. Ak posudok oponenta nevyhovuje uvedeným podmienkam, dekan ho vráti 
oponentovi na doplnenie alebo prepracovanie. Zároveň mu určí lehotu na jeho opätovné 
predloženie, ktorá nemá byť dlhšia ako 14 dní. Ak oponent neodovzdá svoj posudok 
v stanovenej lehote a neurobí tak ani 5 dní po tom, ako dostal výzvu, dekan vymenuje 
nového oponenta. 

Čl. 42 
Obhajoba dizertačnej práce 

(1) Skúšobná komisia pozostáva z predsedu a najmenej štyroch členov. Členmi skúšobnej 
komisie sú aj oponenti dizertačnej práce, ak boli schválení ako členovia skúšobnej 
komisie. Ak oponent nie je členom skúšobnej komisie a nemá právo skúšať na štátnych 
skúškach, nehodnotí obhajobu dizertačnej práce klasifikačným stupňom.62 Na obhajobe 
sa zúčastňuje aj školiteľ doktoranda, ktorý  nehodnotí obhajobu dizertačnej práce 
klasifikačným stupňom. V jednom dni sa môžu konať pred tou istou skúšobnou 
komisiou najviac tri obhajoby. 

(2) Obhajoba dizertačnej práce sa môže konať aj na zahraničnej vysokej škole, s ktorou má 
UK alebo fakulta uzavretú dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác, pričom 
sú paritne zastúpení členovia slovenskej strany a členovia určení zahraničnou vysokou 
školou.63 

(3) Dekan dbá o to, aby sa obhajoba dizertačnej práce uskutočnila najneskôr do piatich 
mesiacov od podania žiadosti o jej povolenie. 

(4) Dekan spolu s písomnou pozvánkou na obhajobu dizertačnej práce prostredníctvom 
referátu pre doktorandské štúdium zašle posudky oponentov členom skúšobnej komisie, 

                                                
62  § 63 ods. 3 zákona o vysokých školách 
63  § 54 ods. 19 a 20 zákona o vysokých školách. 
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školiteľovi, doktorandovi a pracovisku, na ktorom sa študijný program uskutočnil. 
(5) Obhajoba dizertačnej práce je verejná. Za neverejnú ju môže vyhlásiť dekan vo 

výnimočných prípadoch, ak by jej verejné prejednávanie ohrozilo tajomstvo chránené 
osobitným zákonom.  

(6) Obhajoba dizertačnej práce sa koná formou vedeckej rozpravy medzi doktorandom, 
oponentmi, členmi skúšobnej komisie a ostatnými účastníkmi obhajoby o získaných 
poznatkoch a prínose dizertačnej práce, alebo ako umelecká rozprava o vytvorenom 
umeleckom diele alebo predvedenom umeleckom výkone spracovanom v dizertačnej 
práci. Počas obhajoby dizertačnej práce sa skúma aj odôvodnenosť a hodnovernosť jej 
záverov a návrhov, ktoré dizertačná práca obsahuje. 

(7) Obhajoba sa môže uskutočniť len za prítomnosti najmenej dvoch tretín z počtu 
vymenovaných členov skúšobnej komisie, a najmenej dvoch oponentov. Ak sa  nemôže 
zo závažných dôvodov zúčastniť na obhajobe jeden z troch oponentov a v posudku 
navrhuje klasifikačný stupeň „A“ až „E“, obhajoba sa môže konať aj bez neho. V takom 
prípade sa posudok neprítomného oponenta prečíta na obhajobe v plnom znení. Študijný 
poriadok fakulty môže ustanoviť hodnotenie dizertačnej práce oponenta prospel - 
neprospel.  

(8) Obhajobu vedie predseda skúšobnej komisie, vo výnimočnom prípade môže vedením 
obhajoby poveriť iného člena skúšobnej komisie. Oponent ani školiteľ obhajobu 
nevedú, ani keď sú členmi odborovej komisie. 

(9) Postup pri obhajobe dizertačnej práce: 
 

a) predseda skúšobnej komisie uvedie stručný životopis doktoranda, oznámi tému 
dizertačnej práce,  zásadné informácie z posudku školiteľa a pracoviska doktoranda, 
prehľad vedeckých alebo umeleckých prác doktoranda a ohlasov na ne, 

b) doktorand potom stručne uvedie podstatný obsah svojej dizertačnej práce,  jej 
koncepciu, výsledky a prínos, 

c) oponenti prednesú podstatný obsah svojich posudkov; za neprítomného oponenta 
prečíta v plnom rozsahu jeho posudok predsedajúci alebo ním poverený iný člen 
skúšobnej komisie, 

d) doktorand zaujme stanovisko k posudkom oponentov, najmä sa vyjadrí ku všetkým 
námietkam a pripomienkam a odpovie na ich otázky, 

e) predseda skúšobnej komisie oboznámi prítomných s ďalšími posudkami a 
vyjadreniami a otvorí diskusiu, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci prítomní; 
v diskusii sa overuje správnosť, odôvodnenosť, vedecká alebo umelecká pôvodnosť 
a závažnosť poznatkov obsiahnutých v dizertačnej práci, 

f) doktorand počas diskusie odpovie na všetky otázky. 
(10) O obhajobe dizertačnej práce a jej výsledku sa vyhotoví zápisnica. Zápisnicu podpisuje 

predseda a všetci prítomní členovia skúšobnej komisie. 
(11) Po skončení obhajoby sa koná neverejné zasadnutie skúšobnej komisie, na ktorom sa 

zúčastnia jej členovia vrátane oponentov a školiteľa. Na neverejnom zasadnutí sa 
zhodnotí priebeh a výsledok obhajoby a možnosť využitia výsledkov dizertačnej práce 
v praxi. Členovia skúšobnej komisie rozhodnú o hodnotení  predmetu štátnej skúšky. Na 
hodnotenie predmetu  štátnej skúšky sa vzťahuje čl. 24 ods. 1.  

(12) Na hodnotenie obhajoby dizertačnej práce sa vyžaduje, aby sa ho zúčastnili najmenej 
2/3 všetkých členov skúšobnej komisie. 

(13) Výsledok obhajoby dizertačnej práce vyhlási predseda skúšobnej komisie na jej 
verejnom zasadnutí. 
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(14) Zápisnicu o obhajobe dizertačnej práce a jej výsledku a spisový materiál doktoranda 
predkladá predseda skúšobnej komisie dekanovi do 15 dní odo dňa konania obhajoby.  

(15) Doktorand, ktorého obhajobu dizertačnej práce alebo jeho neospravedlnenú neúčasť na 
obhajobe skúšobná komisia ohodnotila klasifikačným stupňom FX, môže opätovne 
požiadať o povolenie obhajoby v tom istom študijnom programe najskôr po uplynutí 
jedného roka odo dňa, v ktorom sa konala, alebo mala konať obhajoba jeho dizertačnej 
práce. Obhajobu dizertačnej práce možno opakovať iba raz.  

(16) Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou 
schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu 
alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. 

 
VI. časť 

Konania vo veciach študijných práv a povinností študentov 

Čl. 43 
Začiatok konaní vo veciach študijných práv a povinností študentov 

(1) Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania predmetov, resp. prenosu 
kreditov sa začína dňom, keď študent podal písomnú žiadosť na vydanie príslušného 
rozhodnutia. Žiadosť musí obsahovať základné identifikačné údaje o študentovi 
a meritum veci, o ktorej sa má rozhodnúť a odôvodnenie žiadosti. 

(2) Ak žiadosť neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie, dekan vyzve študenta, aby v 
primeranej lehote žiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné vysvetlenie. 

(3) Konanie vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu alebo 
študijného plánu a porušenia študijného poriadku sa začína dňom vydania rozhodnutia 
dekana, ktorý vydá toto rozhodnutie na základe vlastného podnetu, podnetu učiteľa 
alebo iného zamestnanca fakulty alebo študenta. 

(4) Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek, ktoré 
vyplývajú zo študijného programu a Študijného poriadku UK64 sa začína dňom vydania 
rozhodnutia o vylúčení. 

(5) Rozhodnutie vo veciach podľa odseku 1 vydá dekan v lehote do 30 dní odo dňa začatia 
konania. Do tejto lehoty sa nezapočíta čas, keď plynula študentovi lehota na doplnenie 
žiadosti alebo na podanie nevyhnutného vysvetlenia podľa odseku 2. Ak dekan v tejto 
lehote 30 dní nerozhodne, môže sa študent domáhať, aby rektor vyslovil povinnosť 
dekana vo veci konať a rozhodnúť. 

(6) Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta sa 
nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

Čl. 44 
Náležitosti rozhodnutia a jeho doručovanie 

(1) Rozhodnutia podľa čl. 43 musia byť vyhotovené písomne, musia obsahovať výrok s 
odkazom na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu, odôvodnenie na základe 
zisteného skutkového stavu a poučenie o opravnom prostriedku. 

(2) Rozhodnutie musí byť študentovi doručené do vlastných rúk na fakulte alebo kdekoľvek 

                                                
64  § 66 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách a čl. 35 písm. a) tohto študijného poriadku. 
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na inom mieste, kde je zastihnuteľný, s vyznačením potvrdenia o prevzatí. Ak takéto 
doručenie nie je možné, rozhodnutie podľa čl. 43 ods. 4 sa doručí poštou na poslednú 
známu adresu trvalého pobytu študenta ako doporučená zásielka s doručenkou a 
poznámkou do vlastných rúk. Rozhodnutia vo veciach uvedených v čl. 43 ods. 1 a ods. 
3 sa doručujú ako doporučená zásielka s doručenkou. Povinnosť fakulty doručiť 
rozhodnutie je splnená, keď študent rozhodnutie prevezme alebo dňom, keď ho pošta 
vráti ako nedoručiteľnú zásielku, alebo keď doručenie bolo zmarené konaním, alebo 
opomenutím študenta. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, keď študent prijatie 
rozhodnutia odmietne. 

Čl. 45 
Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia 

(1) Proti rozhodnutiu podľa čl. 43 ods. 4 môže študent do 8 dní odo dňa, keď mu bolo 
rozhodnutie doručené, podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia (ďalej len 
„žiadosť“), ktorá má odkladný účinok. Žiadosť sa podáva dekanovi, ktorý rozhodnutie 
vydal. 

(2) Dekan, môže sám rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť, ak žiadosti v plnom  rozsahu 
vyhovie, inak ju do 15 dní od doručenia na fakultu postúpi na rozhodnutie rektorovi. So 
žiadosťou postúpi rektorovi celý spisový materiál spolu so správou podľa odseku 3 
vrátane vlastného stanoviska k žiadosti. 

(3) Správa obsahuje  komplexné výsledky doterajšieho konania, t. j. údaje o všetkých 
vykonaných úkonoch, stanovisko k včasnosti podania žiadosti, k dodržaniu 
predpísaných náležitostí žiadosti. Dekan fakulty v správe uvedie svoje stanovisko ku 
všetkým námietkam žiadateľa spolu s príslušnými dôkazmi a taktiež názor, pokiaľ ide o 
úplnosť a správnosť zisteného skutkového stavu veci, ako aj právny názor, z ktorého sa 
v napadnutom rozhodnutí vychádza. 

(4) Rektor žiadosť zamietne, ak bola podaná oneskorene alebo neoprávnenou osobou. 
Rektor zmení alebo zruší rozhodnutie dekana, ktoré bolo vydané v rozpore so zákonom, 
vnútorným predpisom UK alebo fakulty, inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie 
dekana potvrdí. 

(5) Ak rektor zruší rozhodnutie dekana z dôvodu, že nebol dostatočne zistený skutkový stav 
veci, môže podľa okolností prípadu vrátiť vec dekanovi na ďalšie konanie a 
rozhodnutie, pričom je dekan viazaný právnym názorom rektora. 

(6) Rektor vydá rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti študenta 
o preskúmanie rozhodnutia dekana na fakultu. V zložitejších prípadoch rozhoduje do 60 
dní. O predĺžení lehoty zašle študentovi aj dekanovi fakulty písomné oznámenie. 

(7) Pre doručovanie rozhodnutia rektora platia ustanovenia čl. 44 ods. 2. 
(8) Ak dekan žiadosti vyhovie a rozhodnutie zmení alebo zruší podľa odseku 2 alebo ak 

rektor zmení alebo zruší rozhodnutie dekana podľa odseku 4, orgány fakulty alebo UK 
prijmú v prípade potreby také opatrenia, aby práva študenta boli obnovené a následky, 
ktoré chybné rozhodnutie spôsobilo, boli odstránené alebo zmiernené. 

(9) Proti rozhodnutiu rektora nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Svoje 
rozhodnutie rektor oznámi príslušnému dekanovi a vráti mu kompletný spisový materiál 
študenta spolu s návratkou o doručení rozhodnutia študentovi. 
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Čl. 46 
Právoplatnosť rozhodnutia 

(1) Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok, je právoplatné odo 
dňa doručenia podľa čl. 44 ods. 2. 

(2) Rozhodnutie dekana o vylúčení zo štúdia alebo rozhodnutie o neprijatí na štúdium, proti 
ktorému študent nepodal žiadosť o preskúmanie, nadobúda právoplatnosť dňom 
márneho uplynutia osemdňovej lehoty podľa čl. 45 ods. 1. 

(3) Rozhodnutie dekana o vylúčení zo štúdia alebo rozhodnutie o neprijatí na štúdium proti 
ktorému študent podal opravný prostriedok, a rektor toto rozhodnutie potvrdil, 
nadobúda právoplatnosť dňom doručenia rozhodnutia rektora v súlade s ustanoveniami 
čl. 44 ods. 2. 

(4) Rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana nadobúda 
právoplatnosť dňom doručenia študentovi v súlade s ustanoveniami čl. 44 ods. 2. 

 
VII. časť 

Ďalšie ustanovenia 

Čl. 47 
Bezpečnosť a ochrana zdravia študenta 

Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pracovných podmienkach žien.65 

Čl. 48 
Rigorózne skúšky 

(1) Absolventi študijných programov, ktorí získali akademický titul „magister“ alebo 
obdobných študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej 
súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce, v študijnom odbore, v ktorom získali 
vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore.66 

(2) Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky UK udeľuje akademické tituly: 
 

a) „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“) v prírodovedných študijných 
programoch, 

b) „doktor farmácie“ (v skratke „PharmDr.“) vo farmaceutických študijných 
programoch, 

c) „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“) v spoločenskovedných, umenovedných 
a zdravotníckych študijných programoch, 

d) „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“) v právnických študijných programoch, 
e) „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“) v učiteľských študijných programoch a 

telovýchovných študijných programoch, 
f) „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“) v teologických študijných programoch, 

okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie. 

                                                
65  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
66  § 53 ods. 9 a 10 zákona o vysokých školách. 
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(3) Pravidlá na vykonávanie rigoróznych skúšok stanovuje vnútorný predpis UK.67 

Čl. 49 
Akademická pochvala rektora, Cena rektora za vynikajúcu záverečnú prácu 

a motivačné štipendiá 

(1) Rektor môže udeliť Akademickú pochvalu rektora spojenú s priznaním jednorazového 
motivačného štipendia študentovi, ktorý: 

 

a) dosahoval počas štúdia vynikajúce študijné výsledky, 
b) prejavil príkladný občiansky postoj alebo vykonal príkladný čin, 
c) vzorne reprezentoval UK najmä na medzinárodných podujatiach alebo súťažiach. 

(2) Rektor môže udeliť Cenu rektora za vynikajúcu záverečnú prácu spojenú s priznaním 
jednorazového motivačného štipendia študentovi, ktorý vypracoval mimoriadne 
kvalitnú záverečnú prácu. 

(3) Pravidlá pre udeľovanie Akademickej pochvaly rektora, Ceny rektora za vynikajúcu 
záverečnú prácu a s tým spojené priznanie jednorazového motivačného štipendia 
upravuje Štipendijný poriadok UK a štipendijný poriadok fakulty. 

(4) Dekan môže udeliť študentovi zapísanému na študijný program uskutočňovaný na 
fakulte pochvalu a jednorazové motivačné štipendium v súlade so Štipendijným 
poriadkom UK a štipendijným poriadkom fakulty. 

Čl. 50 
Študijné poriadky fakúlt 

(1) Ak sa fakulta rozhodne upraviť na vlastné podmienky podrobnejšie tento Študijný 
poriadok UK, vydá v súlade s ním študijný poriadok fakulty.68 Ak je niektoré 
ustanovenie študijného poriadku fakulty v rozpore s ustanoveniami všeobecne 
záväzných právnych predpisov alebo s ustanoveniami tohto študijného poriadku okrem 
prípadov, kedy tento študijný poriadok pripúšťa odlišnú úpravu, postup a spôsob 
riešenia rozporu určuje osobitný vnútorný predpis UK.69 

(2) Študijný poriadok fakulty schvaľuje na návrh dekana akademický senát fakulty a 
platnosť nadobúda dňom schválenia v Akademickom senáte UK. 

Čl. 51 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

(1) Podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium 
akreditovaných študijných programov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 
vrátane charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia zostávajú zachované. 

(2) Súčasťou tohto Študijného poriadku UK je príloha č. 1 Všeobecné pravidlá zápisu na 
štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK, ktoré sa vzťahujú 
na bakalárske, magisterské a doktorské štúdium. Na doktorandské štúdium sa vzťahujú 

                                                
67  Zásady rigorózneho konania na UK. 
68  § 21 ods. 3 zákona  vysokých školách. 
69  Čl. 12 ods. 6 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatku č. 1. 
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primerane. Fakulty si môžu rozpracovať tieto pravidlá na svoje podmienky. 
(3) Fakulty sú povinné uviesť svoje študijné poriadky do súladu so zákonom o vysokých 

školách, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto Študijným 
poriadkom UK. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Študijného poriadku UK sa zrušuje Študijný 
poriadok UK, ktorý bol schválený Akademickým senátom UK dňa 19. marca 2008 
(vnútorný predpis č. 14/2008) v znení vnútorného predpisu č. 6/2011 Dodatku č. 1 
a vnútorný predpis č. 2/2008 Smernica rektora UK Organizácia doktorandského štúdia 
na UK v znení vnútorného predpisu č. 16/2008 Dodatku č. 1 a vnútorného predpisu č. 
20/2008 Dodatku č. 2. 

(5) Tento Študijný poriadok UK nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým 
senátom Univerzity Komenského v Bratislave a účinnosť 1. septembra 2013. 

 
 
 
 
 
 
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

  predseda AS UK  rektor UK 
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Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 8/2013 schválenému AS UK 

Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných 
výsledkov na fakultách UK 

Čl. 1 
Zápis na štúdium 

(1) Zápisom sa určuje vzťah medzi fakultou a študentom na obdobie aktuálneho 
akademického roka. Zápis na štúdium je v zásade realizovaný cez akademický 
informačný systém (ďalej aj „AIS“). Podrobnosti a úpravu vzťahov a povinnosti 
príslušných zodpovedných osôb v rámci administrácie zápisu prostredníctvom AISu 
upraví osobitný vnútorný predpis UK. 

(2) Rozlišujú sa dva druhy zápisov: 
 

a) zápis na štúdium podľa § 59 zákona o vysokých školách, na základe ktorého sa 
prijatý uchádzač o štúdium stáva študentom UK; 

b) zápis do ďalšej časti študijného programu podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona o 
vysokých školách, keď si študent splnil povinnosti určené študijným programom 
alebo študijným poriadkom. 

(3) Zápis na štúdium je realizovaný: 
 

a) Vložením údajov o študentovi do systému AIS príslušným oddelením fakulty. 
b) Určením predmetov, ktoré chce študent absolvovať v nadchádzajúcom období 

štúdia (akademický rok, resp. semester). Tieto údaje si študent zapíše do AISu a do 
Výkazu o štúdiu (indexu). 

c) Odovzdaním preukazu študenta a jeho validáciou pre aktuálny akademický rok. 
Tento úkon je záverečnou časťou zápisu a vykoná sa len po úspešnom ukončení 
predchádzajúcich úkonov. 

(4) Zápis do ďalšej časti štúdia je realizovaný: 
 

a) Uzavretím predchádzajúcej časti štúdia v súlade so študijným plánom príslušného 
študijného programu. 

b) Kontrolou a vykonaním zmien v údajoch študenta (napr. osobné údaje, údaje 
o preukaze študenta, súhlas s poskytovaním údajov ďalším systémom a pod.). 

c) Určením predmetov, ktoré chce študent absolvovať v nadchádzajúcom období 
štúdia, t. j. v akademickom roku, resp. počas semestra. Tieto údaje si študent zapíše 
do AISu a do Výkazu o štúdiu (indexu). 

d) Validáciou preukazu študenta pre aktuálny akademický rok. Tento úkon je 
záverečnou časťou zápisu a vykoná sa len po úspešnom ukončení predchádzajúcich 
úkonov. 

(5) Pôsobnosť študijného oddelenia fakulty (ďalej len „ ŠO“): 
 

a) Výkonne zodpovedá za prípravu a priebeh zápisu. 
b) Predkladá študentovi Výkaz o plnení študijných povinností vytlačený z AISu za 

predchádzajúce obdobie, podpísané tlačivo zakladá do osobného spisu študenta. 
c) Vytlačí z AISu Protokol o študijnom pláne študenta, ktorý sa ukladá do jeho spisu, 
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vydá študentovi jeho kópiu a potvrdzuje údaje v indexe (dátum, pečiatka, podpis). 
d) V prípade zmien realizovaných študentom v období na to určenom vytlačí Protokol 

o zmene študijného plánu z AISu a potvrdzuje údaje v indexe (dátum, pečiatka, 
podpis). 

(6) Študent je povinný osobne vykonať zápis v AISe a osobne sa zúčastniť zápisu, resp. 
môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným 
podpisom. 

(7) Študent alebo ním splnomocnená osoba: 
 

a) Podpisom potvrdí pravdivosť údajov vo Výkaze o plnení študijných povinností za 
predchádzajúce obdobie. 

b) Potvrdí pre aktuálny akademický rok/semester študijný plán podľa § 51 ods. 8 
zákona o vysokých školách v súlade so študijným poriadkom fakulty (ďalej len 
„ŠPF“) a pravidiel a podmienok študijného plánu. 

c) Zapíše predmety študijného plánu v súlade s Protokolom o študijnom pláne alebo s 
Protokolom o zmene študijného plánu do indexu. V prípade rozporu sú 
rozhodujúce údaje zapísané študentom v AISe do času na to určeného. 

(8) Študent má právo do konca 2. týždňa výučbovej časti semestra (zimného/letného) 
vykonať úpravy svojho študijného plánu v AISe (zrušiť/zmeniť zapísané predmety z 
dôvodu rozvrhovej kolízie alebo z dôvodu zrušenia výučby predmetu alebo z dôvodu 
neabsolvovania prerekvizity/prerekvizít predmetu v predchádzajúcom období, pri 
dodržaní pravidiel daných ŠPF). Úpravu študijného plánu vykoná študent osobne 
v AISe a na ŠO podpíše Protokol o zmene študijného plánu na príslušný semester, resp. 
akademický rok. 

(9) Študent je povinný zapísať si predmety študijného plánu v súlade s Protokolom o zmene 
študijného plánu do indexu, následne ŠO tieto údaje potvrdí v súlade s odsekom 5 písm. 
d). V prípade rozporu sú rozhodujúce údaje zapísané študentom v AISe do času 
určeného odsekom 8. 

(10) Študent je povinný vykonať validáciu preukazu študenta na univerzitnom termináli do 
24 hodín po prevzatí validačnej známky, keď je to technicky možné. 

Čl. 2 
Evidencia a kontrola študijných výsledkov 

(1) Pôsobnosť študijného oddelenia fakulty: 
 

a) Archivuje Výkazy o hodnotení predmetov podpísané príslušnými učiteľmi. 
b) Vytlačí z AISu Výkaz o plnení študijných povinností. Týka sa to najmä letného 

semestra. Po zimnom semestri prebieha detailná kontrola len u študentov 1. roka 
štúdia najneskôr do začiatku zápisu na nasledujúce obdobie. 

(2) Ak sa pri kontrole výsledkov štúdia zistia rozdielne údaje v AISe a indexe, alebo údaje 
chýbajú, ŠO zistené skutočnosti ohlási písomne na príslušnú katedru, resp. ústav alebo 
iné pracovisko. 

(3) Pôsobnosť katedry, resp. ústavu alebo iného pracoviska: 
 

a) Dodáva a aktualizuje na ŠO zoznam interných a externých učiteľov, ich podpisové 
vzory. 
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b) Archivuje písomné práce študentov, ktoré sú súčasťou hodnotenia predmetu, v 
súlade s Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom UK po dobu troch 
rokov. 

c) Vedúci katedry zabezpečí bezodkladnú nápravu a prijme opatrenia na odstránenie 
nedostatkov, keď ŠO zistí a oznámi mu chýbajúce alebo chybné údaje, ktoré boli 
zistené pri kontrole výsledkov štúdia. 

(4) Postavenie a úloha učiteľa: 
 

a) Predmet skúša zásadne učiteľ, ktorý sa podieľal na výučbe počas semestra. V 
zreteľa hodných prípadoch (ochorenie, dlhodobá neprítomnosť) na základe 
písomného odôvodnenia učiteľa prechádza zodpovednosť za hodnotenie a 
evidenciu na garanta predmetu, v prípade jeho ochorenia alebo dlhodobej 
neprítomnosti na prodekana pre študijné veci. 

b) Učiteľ vyžaduje od študenta, aby pri hodnotení/skúške predložil index. V opačnom 
prípade skúšajúci nesmie skúšať, resp. vykonať hodnotenie. 

c) Ak je súčasťou hodnotenia študenta písomná forma, skúšajúci je povinný vo 
vopred dohodnutom termíne a dohodnutým spôsobom zverejniť jej výsledky na 
oznamovacej tabuli katedry, resp. na internete za podmienky dodržania ustanovení 
zákona o ochrane osobných údajov. Mená študentov a výsledky sa zverejňujú len v 
prípade ich písomného súhlasu. V opačnom prípade použije učiteľ kódy, ktoré im 
boli pridelené pri písaní testu a určí miesto a čas, kedy si študent môže dať 
hodnotenie zapísať do indexu. Výsledky písomnej časti skúšky musia byť 
oznámené vložením výsledku do AISu a zapísané do troch pracovných dní od času 
začatia písomnej časti skúšky. 

d) Výsledok hodnotenia učiteľ zapíše do AISu v súlade s platnými pravidlami a 
identický výsledok hodnotenia zapíše aj do indexu (k názvu predmetu pripíše 
hodnotenie, dátum a podpis), pričom má povinnosť skontrolovať, či je názov 
predmetu zhodný s názvom predmetu v informačnom liste predmetu. 

e) Hodnotiaci učiteľ zabezpečí vytlačenie, podpísanie a odovzdanie Výkazu o 
hodnotení predmetu na ŠO po vykonaní skúšky posledným študentom, najneskôr 
však v nasledujúci pracovný deň po ukončení skúškového obdobia. 

f) Hodnotiaci učiteľ je povinný bezprostredne odstrániť rozpor v hodnotení študenta 
v AISe a indexe, ak ho na rozpor študent upozornil. 

g) Hodnotiaci učiteľ je povinný uskutočňovať opravy v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi a vnútornými predpismi UK. 

h) Po ukončení skúškového obdobia nie je možné robiť záznamy o vykonaných 
skúškach. 

i) Za nesplnenie povinnosti učiteľa podľa tejto časti nemôže byť študent žiadnym 
spôsobom sankcionovaný. 

(5) Povinnosti študenta: 
 

a) Študent je povinný priniesť si v deň hodnotenia alebo skúšky podľa potreby svoj 
index, ktorý predloží hodnotiacemu/ skúšajúcemu učiteľovi. Ak študent nepredloží 
index, skúšajúci nesmie skúšať, resp. vykonať hodnotenie. 

b) Po splnení poslednej študijnej povinnosti v semestri alebo v akademickom roku je 
študent povinný najneskôr do konca skúškového obdobia skontrolovať správnosť 
a úplnosť hodnotení zapísaných v AISe. V prípade, ak pri kontrole zistí nesúlad 
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alebo chýbajúce údaje, upozorní na to bezodkladne hodnotiaceho učiteľa. 
(6) Predmet, ktorý má študent zapísaný a nie je záznam o jeho hodnotení, je ohodnotený 

ako neabsolvovaný a ŠO môže zapísať do AISu hodnotenie FX, ak uplynuli tri dni od 
ukončenia skúšobného obdobia. 
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Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov bol 
schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave v súlade s § 9 ods. 1 
písm. b) 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“) dňa 19. marca 
2008. 
 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Čl. 1 
Predmet úpravy 

Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov (ďalej len 
„Disciplinárny poriadok UK“) upravuje postavenie a činnosť Disciplinárnej komisie 
Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov (ďalej len „Disciplinárna komisia UK“), 
disciplinárnej komisie fakulty pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia fakulty“), druhy 
disciplinárnych priestupkov, spôsob ich prerokúvania, postup pri ukladaní disciplinárnych 
opatrení, preskúmanie, právoplatnosť a vykonanie disciplinárneho opatrenia. 

Čl. 2  
Disciplinárna komisia UK 

(1) Disciplinárna komisia UK prerokúva disciplinárne priestupky študentov Univerzity 
Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“), ktorí nie sú zapísaní v žiadnom študijnom 
programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi.70 

(2) Disciplinárna komisia UK je šesťčlenná. Predsedu a ďalších členov Disciplinárnej 
komisie UK vymenúva a odvoláva rektor po predchádzajúcom schválení Akademickým 
senátom UK z členov akademickej obce UK.71 Polovicu členov Disciplinárnej komisie 
UK tvoria študenti. Predsedom Disciplinárnej komisie UK je prorektor, ktorý má 
v pôsobnosti prvý a druhý stupeň štúdia.  

(3) Členstvo v Disciplinárnej komisii UK členovi zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) písomným vzdaním sa členstva,  
c) dňom skončenia členstva v akademickej obci, 
d) odvolaním, 
e) smrťou člena. 

 
(4) Funkčné obdobie členov Disciplinárnej komisie UK je trojročné. Tá istá osoba môže byť 

vymenovaná za člena Disciplinárnej komisie UK aj opakovane. 

 

                                                
70  § 13 ods. 1 zákona  o vysokých školách. 
71  § 13 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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(5) Činnosť Disciplinárnej komisie UK a postup pri prerokovaní disciplinárneho priestupku 
ustanovuje Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK,72 ktorý schvaľuje na návrh 
rektora Akademický senát UK.73 

(6) Administratívno-technické úkony spojené s činnosťou Disciplinárnej komisie UK 
vykonáva Oddelenie študijných vecí Rektorátu UK. Vedúci tohto oddelenia sa zúčastňuje 
zasadania Disciplinárnej komisie UK bez práva hlasovať. 

Čl. 3  
Disciplinárna komisia fakulty 

(1) Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v 
študijných programoch uskutočňovaných na fakulte. Disciplinárna komisia fakulty 
predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi. 

(2) Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej 
akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan fakulty; polovicu 
členov tejto komisie tvoria študenti.74 Komisia je najmenej štvorčlenná. Predsedom 
komisie je spravidla prodekan, ktorý má v pôsobnosti prvý a druhý stupeň štúdia. 

(3) Členstvo v disciplinárnej komisii fakulty členovi zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) písomným vzdaním sa členstva,  
c) dňom skončenia členstva v akademickej obci, 
d) odvolaním, 
e) smrťou člena.  
 

(4) Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie fakulty je trojročné, ak disciplinárny 
poriadok fakulty neurčí inak. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena disciplinárnej 
komisie fakulty aj opakovane. 

(5) Na disciplinárne konanie týkajúce sa študentov zapísaných v študijných programoch 
uskutočňovaných na fakulte platia ustanovenia tohto disciplinárneho poriadku, pokiaľ 
fakulta nevydá v zmysle zákona75  vlastný disciplinárny poriadok pre študentov, ktorý 
musí byť v súlade s Disciplinárnym poriadkom UK. 

(6) Na činnosť disciplinárnej komisie fakulty platia ustanovenia Rokovacieho poriadku 
disciplinárnej komisie UK, pokiaľ fakulta nevydá v zmysle zákona o vysokých školách76 

vlastný rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty. 

 

                                                
72 § 13 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
73 § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. k)  zákona o vysokých školách. 
74 § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
75 § 33 ods. 3 písm. d) zákona o vysokých školách. 
76 § 33 ods. 3 písm. e) zákona o vysokých školách. 
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Čl. 4 
Disciplinárny priestupok  

(1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 
vnútorných predpisov UK alebo jej súčastí, alebo verejného poriadku.77 

(2) Disciplinárny priestupok môže byť podľa miery zavinenia spáchaný z nedbanlivosti alebo 
úmyselne. 

(3) Disciplinárny priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak študent: 

• vedel, že svojím konaním môže spôsobiť porušenie predpisu uvedeného v odseku 1, 
ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že sa tak nestane; 

• nevedel, že môže svojím konaním spôsobiť porušenie predpisu uvedeného v odseku 1, 
hoci to vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol. 

 
(4) Disciplinárny priestupok je spáchaný úmyselne, ak študent: 

• chcel svojím konaním spôsobiť porušenie predpisu uvedeného v odseku 1;  
• vedel, že svojím konaním môže porušiť predpis uvedený v odseku 1 a pre prípad, že sa 

tak stane, bol s tým uzrozumený. 
 
(5) Disciplinárnym priestupkom študenta je najmä: 

a) porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov akademickej samosprávy 
UK alebo jej fakulty, zo všeobecne záväzných predpisov, vnútorných predpisov UK 
a jej súčastí,  

b) odmietnutie poskytnutia informácií a skutočností rozhodujúcich na určenie úhrady 
školného a poplatkov spojených so štúdiom podľa § 71 ods. 3 písm. b) zákona o 
vysokých školách alebo uvedenie nepravdivých alebo neúplných informácií, 

c) zneváženie alebo iná ujma spôsobená členovi akademickej obce alebo zamestnancovi 
UK alebo jej fakulty,  

d) zneváženie dobrej povesti alebo mena UK alebo jej fakulty, 
e) konanie v rozpore s dobrými mravmi v súvislosti s plnením študijných povinností, a to 

najmä: 
 

• vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej 
práci bez príslušného odkazu na pôvodné dielo alebo doslovným použitím časti cudzej 
práce bez citovania pôvodného autora; 

• opakované odovzdanie rovnakej alebo mierne pozmenenej práce, ktorá už bola 
študentom odovzdaná v rámci určitého predmetu alebo v rámci študijného programu 
za účelom splnenia študijných povinností, bez predchádzajúceho súhlasu gestora 
predmetu alebo garanta študijného programu, v rámci ktorých sa práca opakovane 
odovzdáva a hodnotí; 

• akákoľvek forma odpisovania alebo nedovolenej spolupráce alebo napovedania 
v priebehu písomného alebo ústneho overovania vedomostí študentov, 

 
f) vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie sa v rozpore s dobrými mravmi,  
g) násilný čin proti študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi UK, 

                                                
77 § 72 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
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h) krádež alebo závažné poškodenie majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má v nájme 
UK, majetku študentov, zamestnancov alebo návštevníkov UK alebo majetku tretích 
osôb, 

i) úmyselný trestný čin, za ktorý bol študent právoplatne odsúdený, 
j) porušenie ustanovení Všeobecných pravidiel správania sa používateľa počítačovej 

siete,78 

k) prenechanie ubytovania na vysokoškolskom internáte inej osobe bez súhlasu riaditeľa 
vysokoškolského internátu,  

l) požívanie alkoholických nápojov, iných omamných a návykových látok alebo 
porušovanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na akademickej pôde UK, 

m) ponechanie si viacerých ubytovaní na vysokoškolských internátoch pri súbežnom 
štúdiu na viacerých fakultách UK, resp. vysokých školách, 

n) falšovanie dokladov súvisiacich so štúdiom; falšovanie preukazov, dokumentov alebo 
listín, ktoré študent predkladá na základe vnútorných predpisov UK a jej súčastí, 

o) porušenie pravidiel (ďalej len „podvodné konanie“), ktoré je uchádzač povinný 
dodržiavať počas prijímacej skúšky a v dôsledku tohto podvodného konania bol 
uchádzač prijatý na štúdium, 

p) využitie služby sociálnej podpory podľa zákona o vysokých školách na iný účel, než na 
aký sú určené, alebo ak ich využil napriek tomu, že na ne nemá nárok, alebo ak iným 
spôsobom túto podporu zneužil, 

r) iné závažné porušenie vnútorných predpisov UK. 

Čl. 5 
Disciplinárne opatrenia 

(1) Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi podľa závažnosti priestupku a miery 
zavinenia niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: 
a) pokarhanie, 
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia, 
c) vylúčenie zo štúdia. 

 
(2) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť 

disciplinárneho priestupku, na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, 
na mieru zavinenia, na dôsledky disciplinárneho priestupku, ako aj na doterajšie správanie 
študenta. Závažnosť disciplinárneho priestupku a mieru zavinenia posúdi príslušná 
disciplinárna komisia v priebehu disciplinárneho konania. 

(3) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. a) (pokarhanie) možno spravidla uložiť 
študentovi za menej závažný disciplinárny priestupok alebo disciplinárny priestupok 
spáchaný z nedbanlivosti.  

(4) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia podľa odseku 1 písm. b) (podmienečné vylúčenie 
zo štúdia) sa v rozhodnutí stanoví lehota a podmienky, pri dodržaní ktorých bude 
podmienečné vylúčenie zrušené. Prihliada sa pritom k závažnosti disciplinárneho 
priestupku. Dĺžka podmienečného odkladu vylúčenia zo štúdia je najmenej šesť mesiacov 
a najviac jeden rok (ďalej len „skúšobná doba“). Skúšobná doba začne plynúť dňom 

                                                
78 Príkaz rektora UK č. 1/1999 – Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete. 
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nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho 
opatrenia.  

(5) Dekan fakulty dohliada  na plnenie podmienok stanovených v rozhodnutí 
o podmienečnom vylúčení, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia 
zrušené. Podmienky môžu spočívať napríklad v  dohode nahradiť v skúšobnej dobe 
spôsobenú škodu, osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému, podrobiť sa 
liečeniu závislosti od návykových látok, zdržať sa nejakého konania a pod. 

(6) Ak študent dodržal podmienky rozhodnutia o podmienečnom vylúčení počas celej 
skúšobnej doby a osvedčil sa, dekan rozhodnutím zruší podmienečné vylúčenie. Ak 
študent podmienky nedodržal, dekan vydá rozhodnutie, ktorým zruší podmienečné 
vylúčenie a súčasne rozhodne o vylúčení zo štúdia. Ak dekan do 30 dní od uplynutia 
skúšobnej doby nerozhodne, má sa za to, že sa študent osvedčil a podmienečné vylúčenie 
bolo zrušené. 

(7) Ak sa študent pred uplynutím skúšobnej doby dopustí ďalšieho disciplinárneho 
priestupku, spravidla je mu uložené disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. c), ak 
tak navrhne disciplinárna komisia. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa 
odseku 1 písm. c) obsahuje súčasne aj zrušenie rozhodnutia o uložení podmienečného 
vylúčenia zo štúdia. 

(8) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. c) (vylúčenie zo štúdia) možno študentovi 
uložiť najmä, ak:  

a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok, 
b) v priebehu jedného kalendárneho roka opakovane spáchal disciplinárny priestupok, za 

ktorý mu bolo uložené niektoré z disciplinárnych opatrení,  
c) počas plynutia lehoty podmienečného vylúčenia zo štúdia spáchal ďalší disciplinárny 

priestupok, 
d) spáchal disciplinárny priestupok podľa čl. 4 ods. 5 písm. b), k), m), o) a p), 
e) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. 

 
(9) Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok. 

Po uplynutí tejto lehoty nie je možné začať disciplinárne konania. 

(10) Ustanovenia tohto článku sa na bohoslovecké fakulty vzťahujú primerane v zmysle 
zákona.79  

DRUHÁ ČASŤ 
DISCIPLINÁRNE KONANIE 

Čl. 6  
Návrh na začatie disciplinárneho konania 

(1) Disciplinárna komisia UK alebo disciplinárna komisia fakulty (ďalej aj „disciplinárna 
komisia“) začne disciplinárne konanie na návrh, ktorý predkladá rektor, resp. dekan 
(ďalej len „navrhovateľ“). Doručením návrhu na začatie disciplinárneho konania 
predsedovi disciplinárnej komisie sa začína disciplinárne konanie. 

                                                
79 § 34 ods.2 zákona o vysokých školách. 
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(2) Podnet na začatie disciplinárneho konania podáva spravidla vedúci katedry, prípadne iný 
vedúci zamestnanec fakulty alebo UK prostredníctvom dekana fakulty, pokiaľ ide 
o disciplinárne konanie na fakulte alebo prostredníctvom rektora, pokiaľ ide 
o disciplinárne konanie na UK. Podnet na podanie návrhu na začatie konania môže podať 
každý, kto sa dozvedel o konaní študenta, ktoré môže mať charakter disciplinárneho 
priestupku.  

(3) Podnet, resp. návrh na začatie disciplinárneho konania musí obsahovať: 

a) presný popis konania študenta, ktoré sa považuje za disciplinárny priestupok s 
označením príslušných ustanovení predpisov, ktoré boli porušené vrátane uvedenia 
času a miesta, kde mal byť disciplinárny priestupok spáchaný,   

b) dôkazy, o ktoré sa návrh opiera,   
c) zdôvodnenie, prečo sa konanie považuje za disciplinárny priestupok, 
d) označenie študenta, ktorý mal disciplinárny priestupok spáchať,  
e) vyjadrenie študenta, pokiaľ takéto v stanovenej lehote predložil, 
f) návrh, aké disciplinárne opatrenie má byť študentovi uložené. 

Čl. 7  
Odmietnutie návrhu na začatie disciplinárneho konania 

(1) Predseda disciplinárnej komisie návrh na začatie disciplinárneho konania odmietne, ak 
návrh nespĺňa náležitosti podľa čl. 6 ods. 3. 

(2) Predseda disciplinárnej komisie o odmietnutí návrhu bezodkladne informuje 
navrhovateľa. 

Čl. 8 
Konanie pred disciplinárnou komisiou 

(1) Na základe doručeného návrhu na začatie konania disciplinárna komisia prerokuje 
disciplinárny priestupok na svojom zasadnutí, s výnimkou prípadu podľa čl. 7. Konanie 
o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou je verejné a ústne za 
prítomnosti študenta, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku.  

(2) Podrobnejšiu úpravu o priebehu rokovania disciplinárnej komisie obsahuje Rokovací 
poriadok Disciplinárnej komisie UK, resp. fakulty. 

(3) Po prerokovaní disciplinárneho priestupku disciplinárna komisia uznesením schváli návrh 
na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, ktorý predkladá prostredníctvom 
svojho predsedu rektorovi, pokiaľ ide o konanie na UK alebo dekanovi, pokiaľ ide 
o konanie na fakulte. Súčasťou návrhu je písomný zápis z rokovania komisie, na ktorom 
sa priestupok prerokoval.  

(4) Návrh na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí obsahovať: 

a) zistenie, že bol spáchaný disciplinárny priestupok s uvedením príslušných ustanovení 
predpisov, ktoré boli spáchaním disciplinárneho priestupku porušené, 

b) zistenie, či bol disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselne, 
c) označenie študenta, ktorý disciplinárny priestupok spáchal, 
d) návrh, či a aké disciplinárne opatrenie má byť uložené študentovi, ktorý spáchal 

disciplinárny priestupok a 
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e) ak je navrhnuté uloženie podmienečného vylúčenia zo štúdia, tiež návrh podmienok, 
pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené a lehoty na ich 
splnenie.  

 
(5) Ak disciplinárna komisia na základe hlasovania neschváli návrh na rozhodnutie o uložení 

disciplinárneho opatrenia, uznesením zamietne návrh. Predseda disciplinárnej komisie 
o tom bezodkladne informuje navrhovateľa. 

Čl. 9 
Zastavenie disciplinárneho konania 

(1) Disciplinárna komisia uznesením zastaví disciplinárne konanie, ak sa preukáže, že: 
a) disciplinárny priestupok sa nestal, alebo prerokované konanie študenta nie je 

priestupkom, 
b) disciplinárny priestupok nespáchal študent, alebo 
c) ten, kto disciplinárny priestupok spáchal, prestal byť študentom. 

 
(2) Predseda disciplinárnej komisie o zastavení disciplinárneho konania bezodkladne 

informuje navrhovateľa. 

Čl. 10 
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia 

(1) Rektor, resp. dekan ukladá disciplinárne opatrenie za spáchanie disciplinárneho 
priestupku podľa čl. 5 ods. 1 rozhodnutím.11 Disciplinárne opatrenie sa ukladá spravidla 
do 2 týždňov od doručenia návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia Disciplinárnou 
komisiou UK alebo disciplinárnou komisiou fakulty. 

(2) Rektor, resp. dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, ako navrhla 
Disciplinárna komisia UK alebo disciplinárna komisia fakulty.12 

(3) Ak ide o menej závažný priestupok a možno predpokladať, že samotné prerokovanie 
priestupku Disciplinárnou komisiou UK alebo disciplinárnou komisiou fakulty povedie 
k náprave, rektor alebo dekan fakulty môže rozhodnúť, že sa disciplinárne opatrenie 
neuloží, alebo sa uloží miernejšie disciplinárne opatrenie, ako navrhla príslušná 
disciplinárna komisia. 

(4) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať 
výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie.  

(5) V odôvodnení sa uvádza, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akým 
spôsobom boli hodnotené dôkazy a ktoré predpisy boli použité pri rozhodovaní.  

(6) Poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia obsahuje údaj, v akej 
lehote a na ktorý orgán možno žiadosť podať a ktorý orgán o žiadosti rozhoduje.  

(7) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť študentovi doručené do 
vlastných rúk.13 

                                                
11 § 72 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
12 § 72 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 11 
Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia 

(1) Študent, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, môže písomne požiadať o 
preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia (ďalej len „rozhodnutie“), a 
to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý 
rozhodnutie vydal. Včas podaná žiadosť o preskúmanie rozhodnutia má odkladný účinok. 

(2) Ak rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydal rektor alebo dekan fakulty 
v prvom stupni, môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Proti 
rozhodnutiu, ktorým bolo zmenené pôvodné rozhodnutie, je možné podať opätovne 
žiadosť o jeho preskúmanie.  

(3) Ak dekan fakulty žiadosti nevyhovie, postúpi ju do siedmich pracovných dní na 
rozhodnutie rektorovi. So žiadosťou o preskúmanie postúpi rektorovi celý spisový 
materiál spolu so správou podľa odseku 4 vrátane vlastného stanoviska k žiadosti 
o preskúmanie.  

(4) Správa obsahuje komplexné výsledky doterajšieho konania, t.j. údaje o všetkých 
vykonaných úkonoch, dôkazoch a vyšetreniach, stanovisko k včasnosti podania žiadosti, 
k dodržaniu predpísaných náležitostí žiadosti. Dekan fakulty v správe uvedie svoje 
stanovisko ku všetkým námietkam žiadateľa spolu s príslušnými dôkazmi a taktiež názor, 
pokiaľ ide o úplnosť a správnosť zisteného skutočného stavu veci, ako aj právny názor, 
z ktorého sa v napadnutom rozhodnutí vychádza. 

(5) Rektor ako druhostupňový orgán rozhodnutie dekana preskúma a ak zistí, že je v rozpore 
so zákonom, vnútorným predpisom UK alebo jej súčasti, rozhodnutie zmení alebo ho 
zruší, inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. Rektor môže v odôvodnených 
prípadoch zmeniť rozhodnutie dekana a uložiť miernejšie disciplinárne opatrenie. Rektor 
musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie 
rozhodnutia dekana.14 

(6) Ak rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydal rektor v prvom stupni 
a o žiadosti o jeho preskúmanie nerozhodol sám v zmysle odseku 2, žiadosť so spisovým 
materiálom predloží na rozhodnutie vedeniu UK. Ustanovenia odseku 3, 4 a 5 sa v tomto 
prípade použijú primerane. Vedenie UK o žiadosti rozhodne najneskôr do 30 dní od jej 
doručenia na UK. 

 
 
 
 

TRETIA ČASŤ 
PRÁVOPLATNOSŤ A VYKONATEĽNOSŤ DISCIPLINÁRNEHO OPATRENIA 

Čl. 12 
Právoplatnosť rozhodnutia 

(1) Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať žiadosť o preskúmanie, je právoplatné. 
                                                                                                                                                   
13 § 72 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
14 § 72 ods.6 zákona o vysokých školách. 
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(2) Prvostupňové rozhodnutie rektora alebo dekana o uložení disciplinárneho opatrenia, proti 
ktorému študent nepodal žiadosť o preskúmanie, nadobúda právoplatnosť dňom márneho 
uplynutia osemdňovej lehoty podľa čl. 11 ods. 1.  

(3) Druhostupňové rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie nadobúda právoplatnosť 
dňom doručenia študentovi.  

(4) Ak študentovi bolo uložené disciplinárne opatrenie - vylúčenie zo štúdia, dňom skončenia 
štúdia je deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť. 

Čl. 13 
Doručovanie 

(1) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia a rozhodnutie o žiadosti o preskúmanie 
rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť študentovi doručené do 
vlastných rúk,15 spravidla poštou na adresu trvalého pobytu. Rozhodnutie môže byť 
študentovi doručené do vlastných rúk aj osobne.  

(2) Rozhodnutie môže prevziať osoba, ktorá sa preukáže splnomocnením na preberanie 
zásielok namiesto adresáta, v súlade s príslušnými poštovými predpismi.  

(3) Ak adresát odmietne zásielku s rozhodnutím prevziať, deň odopretia prevzatia zásielky sa 
považuje za deň jej doručenia. 

(4) Ak adresát neprevezme zásielku s rozhodnutím ani v úložnej lehote 18 dní na pošte 
a zásielka sa vráti späť odosielateľovi s poznámkou „adresát nezastihnutý“, rozhodnutie 
bude študentovi opakovane doručené. Ak ani druhýkrát nebude možné zásielku doručiť, 
deň opätovného vrátenia zásielky poštou odosielateľovi je považovaný za deň doručenia 
rozhodnutia. 

(5) Ak adresát zásielku s rozhodnutím neprevezme na ním uvedenej adrese ani v úložnej 
lehote 18 dní na pošte a zásielka sa vráti späť odosielateľovi s poznámkou „adresát 
neznámy“ alebo „adresát na uvedenej adrese nebýva“, deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi sa považuje za deň doručenia. 

 

Čl. 14 
Vykonanie uloženého disciplinárneho opatrenia 

Disciplinárne opatrenie podľa čl. 5 ods. 1 písm. a) až c) sa vykoná tak, že: 
a) právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyvesí na úradnej 

tabuli Rektorátu UK, resp. dekanátu fakulty po dobu 15 dní, 
b) študijné oddelenie vykoná záznam v osobnej dokumentácii študenta po tom, ako 

disciplinárne opatrenie nadobudlo právoplatnosť.  
 

 
 
 

                                                
15 § 72 ods.6 zákona o vysokých školách. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 15 
Spoločné ustanovenia 

(1) Priestupky študentov proti ubytovaciemu poriadku vysokoškolských internátov (ďalej len 
„VI“) rieši ich riaditeľ v súlade s dohodnutými podmienkami v zmluve o ubytovaní a s 
príslušnými vnútornými predpismi VI, ktoré schvaľuje a podpisuje rektor UK. Riaditeľ 
VI oznamuje dekanovi fakulty, resp. dekanom fakúlt, na ktorých je študent zapísaný na 
štúdium, odstúpenie od zmluvy o ubytovaní alebo výzvu riaditeľa študentovi o možnosti 
odstúpenia od zmluvy o ubytovaní za porušenie ubytovacieho poriadku. Závažnejšie 
priestupky môže riaditeľ VI riešiť v spolupráci s dekanom fakulty a disciplinárnou 
komisiou fakulty, na ktorej je študent zapísaný na štúdium.  

(2) Na rozhodovanie o uložení disciplinárnych opatrení podľa tohto Disciplinárneho poriadku 
UK sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov.16 

Čl. 16 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

(1) Fakulty UK uvedú disciplinárne poriadky, ktoré majú vydané, do súladu s týmto 
Disciplinárnym poriadkom UK do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti. 
Tie časti disciplinárnych poriadkov fakúlt, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tohto 
Disciplinárneho poriadku UK, sú po uplynutí tejto lehoty neplatné. 

(2) Zrušuje sa Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave schválený 
Akademickým senátom UK 16. októbra 2002. 

(3) Tento disciplinárny poriadok nadobúda platnosť 19. marca 2008 a účinnosť 25. marca 
2008. 

 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
predseda Akademického senátu rektor 

Univerzity Komenského v Bratislave 
 

Univerzity Komenského v Bratislave 
 

 

 

                                                
16 § 108 zákona o vysokých školách. 
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