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1  Študijné programy  

  FSEV UK v akademickom roku 2018/2019 zabezpečovala vzdelávaciu činnosť 

v nasledujúcich študijných  programoch: 

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium):  

Ø aplikovaná ekonómia (AE), 

Ø európske štúdiá (ES), 

Ø sociálna antropológia (SA), 

Ø sociálna a pracovná psychológia (SPP).  

Ø mediamatika (ME) 

 

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium): 

Ø aplikovaná ekonómia (mgAE), 

Ø európske štúdiá (mES), 

Ø sociálna antropológia (mSA), 

Ø sociálna a pracovná psychológia (mSPP), 

Ø verejná politika (mVP).  

Ø európske štúdiá, anglický program (mESen)  

 

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium):  

Ø európske štúdiá a politiky, 

Ø sociálna a pracovná psychológia, 

Ø sociálna antropológia,  

Ø verejná politika. 
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2  Počty študentiek a študentov  

V tejto časti uvádzame komplexnú štatistiku prijímacieho konania vrátane  počtu prihlášok, počtu 

a pomeru zapísaných a prijatých študentiek a študentov na jednotlivé študijné programy v prvom 

roku a ďalších rokoch štúdia, počet študujúcich študentiek a študentov vo vyšších ročníkoch, ďalej 

počet študentiek a študentov, ktoré/í zanechali štúdium alebo boli vylúčené/í zo štúdia. Ďalšou 

kategóriou je počet absolventiek a absolventov študijných programov. Pozornosť venujeme aj 

kvalite prijatých uchádzačiek a uchádzačov vyjadrenej  výsledkami dosiahnutými v prijímacom 

konaní. 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

Z tabuľky 1 je možné konštatovať, že počet uchádzačiek a uchádzačov sa zvýšil o 105. Najvyšší 

absolútny nárast je možno sledovať v odbore SPP – o 68 prihlášok. Kontinuálny rast od minulého 

roka pozorujeme v študijnom programe SA, kde bolo oproti minulému roku zaslaných ešte o 70% 

prihlášok viac. Na študijný program ME sa prihlásilo 24 uchádzačiek a uchádzačov. Tento študijný 

bol prvý krát zaradení do riadneho prijímacieho konania, keďže akreditácia mu bola udelená 

v roku 2018 po riadnom ukončení prijímacieho konania na FSEV a teda v minulom akademickom 

roku boli prijímané študentky a študenti počas priebehu akad. roka.  Čo sa týka prvého 

a druhého kola prijímacieho konanie, prijaté uchádzačky a prijatí uchádzači v druhom kole tvoria 

16,6% všetkých prijatých.  Pokles možno sledovať v študijnom programe EŠ. Tieto zmeny však 

nereflektujú percentuálny podiel zapísaných študentiek a študentov nižšie (tabuľka 3).  

 

Tabuľka č. 1: Vývoj počtu prihlášok na jednotlivé študijné programy ako prioritné študijné 

programy: 

Študijný program 2018/2019 2019/2020 

Aplikovaná ekonómia 117 120 

Európske štúdiá 175 159 

Soc.  a prac. psychológia 226 294 

Sociálna antropológia 44 75 

Mediamatika - 24 

Spolu 562 672 
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Tabuľka 2 sa sústreďuje na počty prijatých študentov a študentiek na akademický rok 2019/2020. 

pre porovnanie slúžia údaje z predchádzajúcich rokov. Z tabuľky vyplýva výrazný nárast prijatých 

uchádzačiek a uchádzačov na študijný program SA. Napriek tomu, že bolo doručených len 75 

prihlášok, viaceré/í neprijaté/í uchádzačky a uchádzači (zo študijného programu SPP) využili 

možnosť zapísať sa na alternatívny študijný program, preto je v konečnom dôsledku počet 

prijatých o 40 vyšší než počet prihlášok.  V študijnom programe AE pozorujeme pokles prijatých 

uchádzačiek a uchádzačov spôsobený najmä nedodaním dokladov potrebných na vyhodnotenie 

prijímacieho konania.  

Tabuľka 3 obsahuje počty zapísaných študentiek a študentov do prvého ročníka bakalárskeho 

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

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

Pozitívny vývoj možno pozorovať v študijnom programe AE, kde oproti kritickému akad. roku 

2017/2018 podiel zapísaných stúpa. Nárast v absolútnom počte aj pomere bol v študijnom 

programe EŠ, kde sa pri takmer rovnakom počte prijatých zapísalo na tento akad. rok o 12 

študentiek a študentov viac ako v predchádzajúcom roku, čo tvorí nárast o 8,54%. Tu ešte 

podotýkame, že na EŠ prišlo o 16 prihlášok menej ako v predchádzajúcom akademickom roku.  

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

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

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

počtu prihlášok s prioritným študijným programom.  

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

počtovo opäť pozitívnejšie. Na nárast 105 prihlášok, máme o 43 viac prijatých a následne o 42 viac 

zapísaných študentiek a študentov. 

   

Tabuľka č. 2: Počty študentiek a študentov prijatých do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.  

Študijný 

program 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

celkový 1.kolo 2.kolo 

AE 55 116 101 75 26 

ES 123 156 154 122 32 

SPP 92 110 115 115 - 

SA 14 68 105 83 22 

ME - - 23 20 3 

Spolu 284 450 498 415 83 
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Tabuľka č. 3: Zapísané/í študentky a študenti 1.r. bakalárskeho štúdia a pomer voči prijatým 

uchádzačkám a uchádzačom 

Študijný 

program 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

AE 11 20% 50 43,1% 47 46,53% 

ES 75 60,97% 90 57,69% 102 66,23% 

SPP 72 68,26% 64 58,18% 62 53,91% 

SA 10 71,40% 39 57,35% 57 54,28% 

ME - - - - 17 73,91% 

Spolu 
/Priemer 

168 59,15% 243 54%  285 57,22% 

 

Tabuľka č. 4: Minimálny počet bodov potrebných na prijatie  

Študijný program 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

AE 20 21,40 21,4 

ES 11,4 10,65 20 

SPP 60,45 61,50 62,9 

SA 28 19,40 19,4 

ME - - 10 

Priemer 29,96 28,23 26,74 

 
 
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 
Tabuľky 5 - 8 uvádzajú počty prihlášok, prijatých a zapísaných študentov do prvého roku dennej 

formy magisterského štúdia a  maximálne priemerné hodnotenie zo štátnej záverečnej skúšky 

postačujúce na prijatie. 

Tabuľka 5 uvádza počet prihlášok v tomto a predchádzajúcom akademickom roku. Možno 

pozorovať kontinuálny pokles prihlášok v štud. programe mgAE. Značí to odlev našich absolventiek 

a absolventov z bc štúdia. Viac smerodajné údaje o odlive možno pozorovať v tabuľkách 6 a 7. Aj 

napriek vyššiemu počtu prijatých uchádzačiek a uchádzačov (o 10), sa ich zapísalo o 13 menej ako 

minulý akad. rok.. Najväčší pokles prijatých je v štud. programoch mgAE a mVP. Stúpol počet 

zapísaných na mSA. Taktiež pozorujeme trend zahraničných uchádzačiek a uchádzačov, ktoré/í 

prejavia záujem a anglický študijný program EŠ, no nezapíšu sa. Mierny percentuálny pokles 

možno sledovať i v prípade mSPP, kde napriek vyššiemu počtu prijatých o 15, sa zapísalo pomerne 

rovnako veľa. Celkovo je podiel zapísaných oproti prijatých nižší o takmer 12%. Stabilný pomer 

evidujeme v študijnom programe EŠ.  
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Tabuľka č.5: Počet prihlášok v jednotlivých študijných programoch a akad. rokoch 

Študijný program 2018/2019 2019/2020 

Aplikovaná ekonómia 23 8 

Európske štúdiá 54 58 

Soc.  a prac. psychológia 69 82 

Sociálna antropológia 8 9 

Verejná politika 25 13 

Európske štúdia - EN - 14 

Spolu 179 184 

 

Tabuľka č. 6: Počty študentov prijatých do 1.r. magisterského štúdia  

Študijný 

program 
2017/2018 2018/2019 

2019/2020 

Celkovo/       1.kolo/          2.kolo  

mgAE 32 20 6 4 2 

mES 63 45 49 32 17 

mPP 38 59 74 60 14 

mSA 16 6 9 0 9 

mVP 15 24 12 3 9 

mESen - - 14 0 14 

Spolu  164 154 164 99 65 

 
Tabuľka č. 7: Zapísaní študenti 1.r. magisterského štúdia 

Študijný program 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

mgAE 24 75% 13 65% 1 16,66% 

mES 58 92,06% 37 82,22% 40 81,63% 

mPP 30 78,95% 50 84,74% 54 72,97% 

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

mVP 15 100% 20 83,33% 8 66,66% 

mESen - - - - 0 0% 

Spolu / Priemer 137 83,54% 124 80,5% 111 67,68% 
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Tabuľka č. 8: Maximálny priemer potrebný na prijatie  

Študijný program 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

mgAE 2,67 3,00 3,00 

mES 2,17 3,00 3,00 

mPP 2,33 3,00 3,00 

mSA 1,67 3,00 3,00 

mVP 2,83 3,00 3,00 

mESen  3,00 3,00 

Priemer 2,33 3,00 3,00 

 
 
3. Študujúce/i podľa jednotlivých ročníkov 
 
Počet zapísaných študentiek a študentov sa každoročne upravuje o študentky a študentov, ktoré/í 
majú štúdium prerušené, štúdium zanechajú alebo sú vylúčené/í pre nesplnenie podmienok. 

Počty študentiek a študentov študujúcich v jednotlivých ročníkoch bakalárskeho štúdia a počty 
vylúčených, v členení podľa študijných programov, obsahuje tabuľka 9. Tu možno konštatovať, že 
najviac vylúčení a zanechaní sa spracúva v prvom roku vo všetkých študijných programoch, tvoria 
41,15% všetkých zapísaných študentiek a študentov. Vylúčené/í a zanechané/í študentky 
a študenti tvoria niečo okolo 25% všetkých zapísaných v ostatnom akademickom roku. Pomer 
vylúčení a zanechaní sa nedá kvalitatívne posudzovať, keďže mnoho študentiek a študentov 
využíva inštitút zanechania štúdia, ak vedia, že nesplnili podmienky na úspešné absolvovanie 
semestra či celého akademického roku.  V druhom aj treťom roku bakalárskeho štúdia už 
nepozorovať veľké zmeny. V prípade št. programu európske štúdiá, ktoré trochu vytŕčajú bol 
počet vylúčení a zanechaní spôsobený prestupom na inú VŠ, ktorý sa v tejto triede rozmohol už 
v prvom ročníku. Dôvodom je pravdepodobne náročnosť angličtiny, ako aj celého štúdia. 
Vylúčenia v treťom roku štúdia sú väčšinou spôsobené nesprávnym nastavením študijného plánu 
a získaním nedostatočného počtu kreditov pre postup do druhého ročníka v prípade predlžovania 
štandardnej dĺžky štúdia (PŠDŠ). Preto možno tvrdiť, že po prvom sa prefiltruje zoznam študentov 
a štúdium napokon dokončí drvivá väčšina, čo prejde prvým ročníkom. Študijný program ME 
v tabuľke zohľadnený nie je, keďže sa so zápismi začalo až po 31.10.2018. V priebehu 
akademického roka sa zapísali traja študenti a jedna študentka do 3. ročníka, ktorí aj úspešne 
skončili štúdium a sú započítaní do tabuľky 11. Jeden študent sa zapísal do prvého ročníka vo 
februári 2019 a úspešne prešiel kontrolnou etapou.  

Tabuľka 10 uvádza rovnaké informácie za magisterský  stupeň štúdia. Tu už nie sú údaje 
dramatické. Necelých 12% zapísaných študentiek a študentov napokon štúdium zanechá alebo ich 
vylúčime. Najvyšší pomer zanechaných a vylúčených zaznamenávame v št. programe mVP a to až 
26,5%.   
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Tabuľka č. 9: Študujúci (k 31.10.2018) a zanechania, vylúčenia v akad. roku 2018/2019 (počnúc 

dňom zápisu) - bakalársky stupeň  

ŠTUDIJNÝ 

PROGRAM 

Študujúci Vylúčení + zanechaní + zanechaní PŠDŠ 

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

AE 77 51 14 12 32 27 1 4 

ES 159 88 31 40 52 42 6 4 

SPP 163 63 50 50 18 11 2 5 

SA  48 42 2 4 21 20 1 0 

Spolu  447 244 97 106 123 100 10 13 

 
 
Tabuľka č. 10: Študujúci (k 31.10.2018) a zanechania, vylúčenia v ak. roku 2018/2019, 

magisterský stupeň  

ŠTUDIJNÝ 

PROGRAM 

Študujúci Vylúčení  + zanechaní + 

zanechaní PŠDŠ 

SPOLU 1R 2R SPOLU 1R 2R 

mgAE 36 16 20 3 2 1 

mES 88 37 51 9 3 6 

mPP 84 56 28 8 4 4 

mSA  11 4 7 1 1 0 

mVP 34 23 11 9 7 2 

Spolu  253 136 117 30 17 13 

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

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

Tabuľka 11 uvádza počty absolventiek a absolventov v jednotlivých akademických rokoch. Tu 

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

a absolventov. Najviac badateľný pokles je v študijnom programe aplikovaná ekonómia (aj v bc., aj 

v mgr. stupni). Takisto možno pozorovať fluktuačný počet absolventiek, absolventov v št. 

programe sociálna a pracovná psychológia, kde počet oproti ostatnému akad. roku poklesol 

o 40%. Toto kvantitatívne vyjadrenie by však bolo potrebné doplniť i informáciou o kvalite 

absolventiek a absolventov a ich pokračovaním na trhu práce. 
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Tabuľka 12 zobrazuje počty študentiek a študentov bakalárskeho štúdia, ktoré/í nastúpili na 

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

ktoré/í začali štúdium v ak. roku 2016/2017 a riadne ukončili ho v roku 2017/2018.  

V rámci bakalárskeho stupňa je úspešnosť ukončenia štúdia pomerne nízka – 53,55%. Síce je to 

vyššia úspešnosť ako v ostatnom roku o 2%, čo je však relatívne zanedbateľné zvýšenie. Je to 

spôsobené hlavne pomerne vysokým počtom zanechaných a vylúčených študentiek a študentov 

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

rozdiel od bakalárskeho stupňa, na magisterskom stupni pozorujeme takmer 70% úspešnosť, čo je 

o 12% menej ako v ostatnom akad. roku. Síce to odzrkadľuje menší odlev študentiek a študentov 

zapísaných do prvého roka magisterského štúdia v porovnaní s bc. štúdiom, no zároveň to 

vykazuje, že niektoré  študentky a študenti si štúdium predlžujú, či už dobrovoľne alebo nútene 

z dôvodu neabsolvovania povinného či povinne voliteľného predmetu.  

 

Tabuľka 11: Počet absolventiek a absolventov 

Študijný 
program 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

AE 36 20 8 
ES 43 34 35 
SPP 26 41 45 
SA 13 8 4 
ME - - 4 
mgAE 16 31 19 
mES  45 35 45 
mPP 39 40 24 
mSA 12 7 7 
mVP 17 11 9 
Spolu  247 227 200 
 

Tabuľka 12: Úspešnosť pri ukončení štúdia 

Študijný program – Bc.  Zapísané/í 
v 2016/2017 

Z toho absolventky/i 
v 2018/2019 

Podiel absolventiek/ov 
zo zapísaných 

študentov 
AE 9 6 66,66% 
ES 71 33 46,47% 
SPP 67 43 64,18% 
SA 8 1 12,5% 
SPOLU  155 83 53,55% 
Študijný program – 
Mgr.  

Zapísané/í 
v 2017/2018 

Absolventky/i 
v 2018/2019 

Podiel absolventiek/ov 
zo zapísaných 

študentov 
mgAE 24 18 75% 
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mES  58 41 70,69% 
mPP 30 21 70% 
mSA 10 7 70% 
mVP 15 8 53,33% 
SPOLU  137 95 69,34% 
Celkový súčet 292 178 60,96% 
 
3. Učitelia 

  
K 30. 6. 2019 pôsobilo na FSEV UK 39 interných zamestnankýň a zamestnancov, ktoré/í 

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

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

z toho 1 na kratší pracovný čas. V tabuľke č. 13 uvádzame  prepočítané počty učiteliek a učiteľov 

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

študentov zapísaných na bakalárske a magisterské študijné programy zabezpečované ústavmi v 

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

Ústav aplikovanej psychológie, kde na jedného pracovníka/pracovníčku pripadá priemerne 30 

študentiek/študentov. Najmenej vyťažené ústavy sú Ústav soc. antropológie a Ústav verejnej 

politiky. Výskumné centrum pre ľudské práva poskytuje výučbu pre ÚEŠMV. Po ostatný 

akademický rok sme pod hlavičkou VCĽP evidovali kolegyne a kolegov už súčasne z Ústavu 

mediamatiky. 

  

Tabuľka 13: Počty interných pedagogických a výskumných pracovníčok a pracovníkov za akad. 

rok 2018/2019 a ich vyťaženosť 

Ústavy  Počet pedagogických 

a výskumných pracovníčok 

a pracovníkov 

Počet študentiek a 

študentov v dennej forme 

štúdia (k 31.10.2018) 

Počet študentiek a študentov 

na učiteľku/učiteľa  

ÚAP 8 247 30,875 

ÚE 6 113 18,83 

ÚEŠMV  13 247 19 

ÚSA 7 59 8,43 

ÚVP 4 34 8,5 

VCĽP (vrátane 

ME) 
6 - - 

SPOLU 44 700 15,9 

 


