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POUŽITÉ  SKRATKY 

 

Bc. – bakalársky (prvý) stupeň štúdia 

DŠ – denná forma štúdia 

EVS – študijný program európska verejná správa 

EŠ – externá forma štúdia  

FVS, fakulta – Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach  

KEaRVS – Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy  

KSŠ – Katedra sociálnych štúdií FVS 

KVPaTVS – Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS 

KVPD – Katedra verejnoprávnych disciplín FVS 

Mgr. – magisterský (druhý) stupeň štúdia  
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ÚVOD 

 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach už 18 rokov poskytuje kvalitné vzdelávanie 

len v akreditovaných študijných programoch, posledných 5 rokov už vo všetkých stupňoch 

štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). Študijné programy majú interdisciplinárny 

charakter, poskytujú najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy a európskej verejnej správy 

z hľadiska politicko-sociologických, právnych a ekonomických aspektov. Vzdelávanie 

študentov zabezpečujú skúsení a erudovaní vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách 

profesorov, docentov a na pracovných miestach odborných asistentov, ktorí rozvíjajú nielen 

teoretické poznanie študentov, ale aj aplikačné schopnosti a zručnosti. Vo vyučovacom 

procese sú využívané moderné technológie a inovatívne metódy vzdelávania. Študenti si 

teoretické vedomosti overujú v praxi v rámci povinného predmetu odborná prax. Absolvujú 

tiež stáže v SR a v zahraničí. Študenti môžu absolvovať časť štúdia v zahraničí v rámci 

programu ERASMUS+ na niektorej z partnerských univerzít. Štúdium študentov je 

podporované finančne (sociálne štipendiá) a nefinančne (podpora informačno-

komunikačnými technológiami, materiálna podpora a podpora v podobe poradenských 

služieb). 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach svoju činnosť orientuje aj na budúcich 

študentov a túto činnosť považuje za fundamentálnu. K prioritným úlohám patrí propagácia 

fakulty a štúdia, vytvorenie atraktívnych podmienok pre štúdium a udržanie adekvátnej 

náročnosti, vzdelávanie reflektujúce najnovšie vedecké poznatky a opierajúce sa o výsledky 

vlastného vedeckého bádania, podpora študentov a štúdia. Propagácia štúdia je už tradične 

uskutočňovaná v rámci celouniverzitného podujatia Deň otvorených dverí a v rámci už 

tradičného fakultného podujatia Otvorená fakulta.      

 

Predkladaná správa dokumentuje úroveň Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach vo 

vzdelávacej činnosti za ak. rok 2015/2016 a údaje, resp. výsledky komparuje s údajmi 

z minulých akademických rokov.  

 

Správa o úrovni fakulty vo vzdelávacej činnosti za ak. rok 2015/2016 je vypracovaná 

tak, aby v zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola 

predmetom rokovania Vedeckej rady Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. 
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1 ŠTÚDIUM NA FAKULTE A JEDNOTKY ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach (ďalej len „FVS“ alebo „fakulta“) v ak. r. 

2015/2016 ponúkala štúdium v akreditovaných študijných programoch v študijnom odbore č. 

3.1.7 verejná politika a verejná správa vo všetkých troch stupňoch štúdia (tab. 1, 2). 

 
Tab. 1 Garanti študijných programov   

Stupeň Študijný program Garant 

Bakalársky Verejná správa prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.  

Bakalársky Verejná správa prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

Bakalársky Európska verejná správa doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 

Magisterský  Verejná správa prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

Magisterský  Verejná správa prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

Magisterský Európska verejná správa prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.  

Magisterský  

medzinárodný 

Verejná politika a verejná 
správa v strednej Európe 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

Doktorandský Verejná správa prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

Doktorandský Verejná správa prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

 
Tab. 2 Štruktúra študijných programov  

Stupeň Študijný program Forma Dĺžka štúdia Doba akreditácie 

Bakalársky Verejná správa denná 3 roky 31. 08. 2019 

Bakalársky Verejná správa externá 4 roky  
dobiehajúci 3 roky* 

31. 08. 2020 

Bakalársky Európska verejná správa denná 3 roky bez časového obmedzenia 

Magisterský  Verejná správa denná 2 roky 31. 08. 2019 

Magisterský  Verejná správa externá 3 roky 
dobiehajúci 2 roky* 

31. 08. 2019 

Magisterský Európska verejná správa denná 2 roky bez časového obmedzenia  

Magisterský  

medzinárodný 

Verejná politika a verejná 
správa v strednej Európe 

denná 2 roky 31. 08. 2017 

Doktorandský Verejná správa denná 3 roky 31. 08. 2019 

Doktorandský Verejná správa externá 4 roky 
dobiehajúci 5 rokov* 

31. 08. 2020 

* Bakalársky stupeň štúdia – externá forma: v ak. roku 2015/2016 boli študenti prijímaní prvý krát na 4-ročné 

štúdium. V dobiehajúcom 3-ročnom programe boli študenti v 2. a 3. roku štúdia.  

Magisterský stupeň štúdia – externá forma: v ak. roku 2015/2016 boli študenti prijímaní prvý krát na 3-ročné 

štúdium. V dobiehajúcom 2-ročnom programe boli študenti v 2. roku štúdia. 

Doktorandský stupeň štúdia – externá forma: v ak. roku 2015/2016 boli študenti prijímaní prvý krát na 4-ročné 

štúdium. V dobiehajúcom 5-ročnom programe boli študenti v 2. roku štúdia.     

 

 

Magisterský študijný program verejná politika a verejná správa v strednej Európe 
je medzinárodným programom prvý krát realizovaným od ak. r. 2015/2016 v spolupráci so 

Slezskou univerzitou v Opave, Fakultou veřejných politik. FVS má tento program 

akreditovaný v študijnom odbore verejná politika a verejná správa. Slezská univerzita 

v Opave má tento program akreditovaný v študijnom odbore mezinárodní teritoriální studia. 

Študijný program je uskutočňovaný na oboch fakultách ako tzv. program joint degree. 
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Študenti absolvujú interdisciplinárny charakter štúdia zohľadňujúci a berúci do úvahy 

špecifiká, spoločné znaky a obdobné podmienky v štátoch strednej Európy.  

 

Študijné jednotky – predmety študijných programov. Študijné programy vo 

všetkých troch stupňoch štúdia sú vytvorené v súlade s jadrom študijného odboru a poskytujú 

najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy a európskej verejnej správy z hľadiska politicko-

sociologických, právnych a ekonomických aspektov využiteľné vo verejnom aj súkromnom 

sektore na Slovensku aj v inštitúciách Európskej únie.  

Jednotkami študijných programov sú povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. 

Jednotlivé katedry fakulty podľa odborného zamerania zabezpečujú výučbu týchto 

predmetov, pričom garantujú kvalitu výučby.  

Povinné predmety tvoria ustálenú koncepciu, umožňujúcu získať ich absolvovaním 

teoretické a praktické vedomosti odzrkadľujúce profil absolventa. Povinne voliteľné predmety 

sa obmieňajú podľa aktuálnych požiadaviek praxe a na základe personálnych možností 

jednotlivých katedier. Majú rozširovať poznanie získavané v rámci štúdia povinných 

predmetov a majú umožniť študentovi špecializáciu na ním vybranú oblasť. 

V porovnaní s ak. rokom 2014/2015 nedošlo k zmene v obsahu študijných programov 

z hľadiska povinných predmetov.  

Tvorba povinných predmetov študijných programov v 1. a 2. stupni štúdia vychádza zo 

zásady o tretinovom zastúpení predmetov z oblastí politicko-sociálnych vied, práva, 

ekonómie a ekonomiky.  

Prehľad povinných a povinne voliteľných predmetov v bakalárskych a magisterských 

študijných programoch v ak. roku 2015/2016 a ich zabezpečenie jednotlivými katedrami 

uvádzajú tab. 3 – 7. V tabuľkách sú uvádzané len tie povinne voliteľné predmety, ktoré si 

študenti zapísali (celkový počet povinne voliteľných predmetov v ponuke bol vyšší). 

 
Tab. 3 Jednotky bakalárskeho študijného programu verejná správa a ich zabezpečenie katedrami FVS 

Povinné predmety Katedra Povinne voliteľné predmety Katedra 

Manažérska ekonomika KEaRVS Bankovníctvo a poisťovníctvo KEaRVS 

Ekonomika VS a verejného sektora KEaRVS Základy účtovníctva KEaRVS 

Verejné financie I. KEaRVS Manažérsko-finančné analýzy KEaRVS 

Verejné financie II.  KEaRVS Teritoriálny marketing KEaRVS 

Účtovníctvo vo VS KEaRVS Financie a granty EÚ KEaRVS 

  Projektový mikromanažment KEaRVS 

  Projektový makromanažment KEaRVS 

Teória práva KVPD Organizácia volieb v Slovenskej republike KVPD 

Štátoveda KVPD Ústavné systémy demokratických štátov KVPD 

Ústavné právo KVPD   

Právo sociálneho zabezpečenia KVPD   

Správne právo hmotné I. KVPD   

Správne právo hmotné II. KVPD   

Sociológia KŠŠ Sociálna psychológia KŠŠ 

Štatistika KŠŠ Sociológia práva KŠŠ 

Teórie správy a byrokracie KŠŠ Metódy výskumu KŠŠ 

Organizačné správanie KŠŠ Komunikácia v organizácii KŠŠ 

  Komunikácia a jazyková kultúra KŠŠ 

  Psychológia  KŠŠ 

  Demografia  KŠŠ 

Všeobecná ekonomická teória KVPaTVS Tretí sektor a občianska spoločnosť KVPaTVS 

Základy VS KVPaTVS Komparatívna politológia KVPaTVS 

Politická veda KVPaTVS Filozofia KVPaTVS 

Sociálna politika KVPaTVS   

Teória verejnej politiky  KVPaTVS   
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Do súboru povinných predmetov (tab. 3) je zaradený aj predmet seminár k bakalárskej 

práci. Ten zabezpečujú učitelia, ktorí sú vedúci bakalárskych prác.  

Povinne voliteľné predmety sú rozčlenené do dvoch skupín. Prvú skupinu predmetov 

uvádza tabuľka 3. Do druhej skupiny predmetov sú zaradené predmety: anglický jazyk 

verejnej správy 1 a 2 a nemecký jazyk verejnej správy 1 a 2. Druhá skupina predmetov je pre 

študentov povinná, vyberajú si len jazyk, o ktorý majú záujem. Výučbu predmetov 

zabezpečuje Centrum jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.   

Najväčší záujem študentov bol o povinne voliteľné predmety, ktoré ponúkala Katedra 

sociálnych štúdií a Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy.  

 
Tab. 4 Jednotky magisterského študijného programu verejná správa a ich zabezpečenie katedrami FVS  

Povinné predmety Katedra Povinne voliteľné predmety Katedra 

Regionálna ekonomika a rozvoj I. KEaRVS Projektový manažment KEaRVS 

Riadenie vo VS KEaRVS Metódy rozhodovania KEaRVS 

Regionálna ekonomika a rozvoj II. KEaRVS Strategické riadenie vo VS KEaRVS 

Riadenie finančných tokov KEaRVS   

Správne konanie KVPD Vnútorná správa KVPD 

Daňové právo KVPD Kriminológia KVPD 

Osobitné druhy správneho konania KVPD Správa daní a daňové konanie KVPD 

Základy trestnej zodpovednosti KVPD   

Pracovnoprávne vzťahy vo VS KVPD   

Európske právo KVPD   

Interkultúrna komunikácia KŠŠ Ekonomická sociológia  KŠŠ 

Riadenie ľudských zdrojov vo VS KŠŠ   

Sociálno-psychologický výcvik KŠŠ   

Etika vo verejnej správe KVPaTVS Medzinárodná politika  KVPaTVS 

Komunálna politika KVPaTVS   

Medzinárodné ekonomické vzťahy KVPaTVS   

 

 
Tab. 5 Jednotky bakalárskeho študijného programu európska verejná správa a ich zabezpečenie katedrami FVS 

Povinné predmety Katedra Povinne voliteľné predmety Katedra 
Makroekonómia KEaRVS Projektový manažment KEaRVS 
Ekonomika VS Európskej únie KEaRVS Bankovníctvo a poisťovníctvo 

v krajinách EÚ 
KEaRVS 

Finančné a manažérske účtovníctvo KEaRVS Projektový mikromanažment KEaRVS 
Manažment vo VS KEaRVS Projektový makromanažment KEaRVS 
Verejné financie v Európskej únii KEaRVS   
Teória štátu a práva KVPD Rozhodovacie procesy a princípy 

správneho konania 
KVPD 

Ústavné právo EÚ KVPD Svetové právne systémy KVPD 
Administratívny systém EÚ I. KVPD Voľby a volebné systémy v EÚ KVPD 
Administratívny systém EÚ II. KVPD   
Európske správne právo KVPD   
Európske pracovné právo KVPD   
Psychológia  KSŠ Logika a metodológia  KSŠ 
Sociológia  KSŠ Sociológia práva KSŠ 
Organizačné správanie KSŠ Komunikácia v organizácii KSŠ 
Teória verejnej správy KVPaTVS Teória verejnej politiky KVPaTVS 
Filozofia  KVPaTVS Sociálna politika KVPaTVS 
Politológia  KVPaTVS   
Hospodárska politika EÚ KVPaTVS   
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Do súboru povinných predmetov (tab. 4) sú zaradené aj predmety diplomový seminár 

I a II. Ten zabezpečujú učitelia, ktorí sú vedúci diplomových prác. Ďalším povinným 

predmetom je odborná prax. Ide o dôležitý predmet, pretože v praxi si overujú získané 

teoretické vedomosti a získavajú odborné zručnosti. Zaradenie odbornej praxe do ponuky 

predmetov kladne hodnotí aj Akreditačná komisia SR a MŠVVaŠ SR.   

Najväčší záujem študentov bol o povinne voliteľné predmety, ktoré ponúkala Katedra 

ekonomiky a riadenia verejnej správy a Katedra verejnoprávnych disciplín.  

 

Do súboru povinných predmetov (tab. 5) sú zaradené aj predmety seminár k bakalárskej 

práci I a II. Medzi povinné predmety patria aj predmety prvý cudzí jazyk I až VI, pričom si 

študent vyberie anglický alebo nemecký cudzí jazyk. Výučbu predmetov zabezpečuje 

Centrum jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.     

Povinne voliteľné predmety sú rozčlenené do dvoch skupín. Prvú skupinu predmetov 

uvádza tabuľka 5. Do druhej skupiny predmetov je zaradený predmet druhý cudzí jazyk, 

pričom ide o francúzsky jazyk I a II. Tento predmet je pre študentov povinný.     

Najväčší záujem študentov bol o povinne voliteľné predmety, ktoré ponúkala Katedra 

ekonomiky a riadenia verejnej správy.  

 
Tab. 6 Jednotky magisterského študijného programu európska verejná správa a ich zabezpečenie katedrami FVS  

Povinné predmety Katedra Povinne voliteľné predmety Katedra 

Regionálna politika KEaRVS Destinačný manažment a marketing KEaRVS 

Medzinárodné obchodovanie KEaRVS Regionálna analýza KEaRVS 

Manažment v organizácii v EÚ KEaRVS   

Ústavné systémy vybraných štátoch EÚ KVPD Ľudské práva a ich ochrana v Európske únii KVPD 

Právo sociálneho zabezpečenia v EÚ KVPD   

Európska trestná politika KVPD   

Európske daňové právo KVPD   

Interkultúrna komunikácia KŠŠ Rozvoj komunikačných 
a sociálnych zručností 

KSŠ 

  Ekonomická sociológia KSŠ 

  Prezentačné spôsobilosti v manažmente  
verejnej správy 

KSŠ 

Medzinárodné ekonomické vzťahy KVPaTVS   

Diplomatický protokol a etiketa KVPaTVS   

Verejná správa vo vybraných štátoch 
Európskej únie 

KVPaTVS   

 

 
Tab. 7 Jednotky magisterského študijného programu verejná politika a verejná správa v strednej Európe a ich 
zabezpečenie katedrami FVS  

Povinné predmety Katedra Povinne voliteľné predmety Katedra 

Miestna demokracia v strednej Európe KVPD Ochrana občianskych práv 
v strednej Európe 

KVPD 

Problémy a perspektívy stredoeurópskej 
spoločnosti 

KSŠ   

Kvantitatívne a kvalitatívne metódy analýzy 
a tvorby verejných politík 

KSŠ   

Teória organizácie a riadenia vo verejnej správe KSŠ   

  Projektový manažment KEaRVS 

Hospodárska politika KVPaTVS Mikroekonomická analýza  KVPaTVS 

Teória verejnej správy KVPaTVS Aktuálne problémy sociálnej politiky KVPaTVS 

Teória a tvorba verejnej politiky KVPaTVS   

Verejná ekonomika v strednej Európe KVPaTVS   
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Do súboru povinných predmetov (tab. 6) sú zaradené aj predmety seminár k diplomovej 

práci I a II. Ten zabezpečujú učitelia, ktorí sú vedúci diplomových. Medzi povinné predmety 

patria aj predmety odborný cudzí jazyk I až IV, pričom si študent vyberie anglický alebo 

nemecký cudzí jazyk. Výučbu predmetov zabezpečuje Centrum jazykovej prípravy 

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.     

Najväčší záujem študentov bol o povinne voliteľné predmety, ktoré ponúkala Katedra 

sociálnych štúdií.  

 

Do súboru povinných predmetov (tab. 7) je zaradený aj predmet odborná angličtina. 

Výučbu predmetu zabezpečuje Centrum jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ 

v Košiciach.  

 

Pre študijný program verejná politika a verejná správa v strednej Európe neplatí zásada 

o tretinovom zastúpení predmetov z oblastí politicko-sociálnych vied, práva, ekonómie 

a ekonomiky. Do bloku povinných predmetov nie je zaradený ekonomický predmet.     

 

Študijné programy, predovšetkým študijný program európska verejná správa, ponúkajú 

niektoré PVP v anglickom a nemeckom jazyku. Študenti (predovšetkým študijného programu 

verejná správa) o predmety zabezpečované cudzojazyčne prejavujú nízky záujem. 

 

 

 

2 PRIJÍMACIE KONANIE A ZÁPIS NA ŠTÚDIUM 

 

Na fakulte sa prijímacie konanie uskutočňuje v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“). Podmienky prijímacieho konania sú zverejnené do 20. septembra 

príslušného roka na internetovej stránke fakulty a univerzity. Propagácia štúdia je 

zabezpečovaná z úrovne univerzity (napr. inzeráty v tlači, propagačné výstavy ProEduco, 

Veľtrh vzdelávania). Významnou celouniverzitnou akciou je „Deň otvorených dverí“. Fakulta 

propagovala štúdium predovšetkým akciou „Otvorená fakulta“, ktorá sa uskutočnila vo 

februári 2015. 

 

 

2.1 Prijímacie konanie na bakalársky stupeň štúdia a zápis na štúdium 

 

Fakulta pre ak. r. 2015/2016 ponúkala uchádzačom o štúdium 3 bakalárske študijné 

programy. Študijný program verejná správa bol ponúkaný v dennej a v externej forme štúdia. 

Študijný program európska verejná správa bol ponúkaný len v dennej forme štúdia. 

Uchádzači o štúdium mohli na fakultu podať len jednu prihlášku, pričom mohli využiť 

elektronickú alebo klasickú (písomnú) formu prihlášky. Najneskorší termín podania prihlášky 

bol stanovený na deň 31. 04. 2015. Prijímacie konanie bolo na FVS prvý krát realizované 

bez vykonania prijímacej skúšky. Podmienkou pre prijatie bol priemerný prospech zo 

strednej školy. Okrem toho mohli uchádzači absolvovať aj test Všeobecných študijných 

predpokladov v rámci Národných porovnávacích skúšok, ktorý zabezpečovala spoločnosť 

Scio. Túto možnosť využilo málo uchádzačov (sťažovali sa na cenu testu, ktorá zvyšovala 

náklady za prijímacie konanie). Presný výsledok testov podmienila spoločnosť Scio dodaním 

osobných údajov uchádzačov, čo fakulta odmietla. Z tohto dôvodu boli uchádzači prijímaní 

len na základe priemerného prospechu zo strednej školy.    

Tabuľky 8 a 9 uvádzajú za posledné tri roky trend vývoja počtu prihlásených, prijatých 

a zapísaných uchádzačov o štúdium. 
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Počet uchádzačov, ktorí podali prihlášku na študijný program verejná správa (tab. 8) 

oproti ak. r. 2014/2015 vzrástol o 69 % (DŠ o 69 %; EŠ 68 %). Pomer počtu zapísaných 

a prijatých uchádzačov v ak. roku 2015/2016 bol 63% (v ak. r. 2014/2015 bol 72 %). 

Pozitívne je, že za posledné tri roky sa počet zapísaných študentov na štúdium zvyšuje.  

 
Tab. 8 Prijímacie konanie pre študijný program verejná správa v bakalárskom stupni štúdia  

Forma 
štúdia 

Počet uchádzačov, ktorí boli   
index – 

zapísaní / 
prijatí  

2015/2016 

prihlásení  prijatí zapísaní na štúdium 
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Denná 326 214 362 219 199 283 140 143 178 0,63 
Externá 30 28 47 27 24 47 20 17 32 0,68 

Spolu 356 242 409 246 223 330 160 160 210 0,64 

 
Tab. 9 Prijímacie konanie pre študijný program európska verejná správa v dennej forme štúdia  

Stupeň 
štúdia 

Počet uchádzačov, ktorí boli   
index – 

zapísaní / 
prijatí  

2015/2016 

prihlásení  prijatí zapísaní na štúdium 
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Bc. 47 33 65 39 31 58 29 22 25 0,43 

 
Záujem uchádzačov o bakalársky študijný program európska verejná správa (tab. 9) 

v porovnaní k ak. r. 2014/2015 vzrástol o 97 %. Pomer počtu zapísaných a prijatých 

uchádzačov v ak. r. 2015/2016 bol 43 % (v ak. r. 2014/2015 bol 71 %). Počet zapísaných 

študentov na štúdium považujeme za stabilný, bol len mierne nižší v porovnaní s minulým 

akademickým rokom.  

 

V priebehu prijímacieho konania pre ak. rok 2015/2016 fakulta prvý krát riešila záujem 

o štúdium uchádzačov z Ukrajiny. Problémy týkajúce sa predkladania dokladov 

o výsledkoch štúdia, dodržiavania termínov, komunikácie s agentúrami zastupujúcimi 

uchádzačov atď. boli riešené operatívne (nedostatok skúseností mali aj ostatné fakulty 

univerzity).  

 
 

2.2 Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia a zápis na štúdium 

 

Fakulta pre ak. r. 2015/2016 ponúkala uchádzačom o štúdium 4 magisterské študijné 

programy, z toho v externej forme štúdia 1 program. Uchádzači o štúdium študijných 

programov verejná správa a európska verejná správa sa na štúdium mohli prihlásiť do 31. 04. 

2015; uchádzači o štúdium medzinárodného študijného programu verejná politika a verejná 

správa v strednej Európe (ďalej len „VPVSvSE“) sa na štúdium mohli prihlásiť do 10. 07. 

2015. Dôvodom neskoršieho termínu podania prihlášky na študijný program VPVSvSE bola 

skutočnosť, že až „nové“ vedenie fakulty, ktoré začalo pracovať od apríla 2015 vypísalo 

podmienky prijímacieho konania na tento študijný program napriek tomu, že program bol 

akreditovaný skôr.   

Absolventi bakalárskeho študijného programu verejná správa na UPJŠ v Košiciach – 

FVS boli prijímaní na magisterské štúdium bez vykonania prijímacej skúšky (na tú formu 

štúdia, ktorú absolvovali v bakalárskom stupni), na základe prihlášky na vysokoškolské 

štúdium. Prijímaciu skúšku konali dňa 26. 08. 2015 tí uchádzači, ktorí ukončili príbuzný 

študijný odbor na iných vysokých školách. Príbuznosť bola posudzovaná podľa zhody 

s bakalárskym študijným programom verejná správa na FVS. Požadovalo sa, aby študijný 

program, ktorý uchádzač absolvoval, obsahoval minimálne  80 %   povinných predmetov 
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a minimálne 60 % povinne voliteľných predmetov študijného programu verejná správa 

realizovaného FVS. Dekan fakulty oznámil rozhodnutie o príbuznosti odboru alebo programu 

najneskôr do 30 dní odo dňa podania prihlášky na štúdium.  

Obsah prijímacej skúšky na študijný program VS tvorili predmety: Teória verejnej 

politiky a verejnej správy, Správne právo, Ekonómia a financie vo verejnej správe. Obsah 

prijímacej skúšky na študijný program EVS tvorili okruhy: Poznatky o Európskej únii – 

Európska integrácia, Administratívny a inštitucionálny rámec EÚ, Financovanie EÚ, Teória 

verejnej politiky a verejnej správy, Terminológia z cudzieho jazyka (anglický, francúzsky, 

nemecký). Obsah prijímacej skúšky na študijný program VPVSvSE tvorili oblasti: teória 

verejnej politiky, teória verejnej správy, spoločensko-politický prehľad doma a v zahraničí. 

 
Tab. 10 Prijímacie konanie pre študijný program verejná správa v magisterskom stupni štúdia  

Forma 
štúdia 

Počet uchádzačov, ktorí boli index – 
zapísaní / 

prijatí  
2015/2016 

prihlásení  prijatí zapísaní na štúdium 
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Denná 129 105 92 121 93 76 110 86 71 0,93 

Externá 34 26 17 31 19 11 24 12 10 0,91 

Spolu 163 131 109 152 112 87 134 98 81 0,93 

 

Trend vývoja počtu prihlásených uchádzačov na magisterský študijný program verejná 

správa a zapísaných študentov na štúdium za ak. r. 2013/2014 až 2015/2016 je klesajúci 

v dennej aj externej forme štúdia (tab. 10).  

 
Tab. 11 Prijímacie konanie pre študijný program európska verejná správa  

Forma 
štúdia 

Počet uchádzačov, ktorí boli index – 
zapísaní / 

prijatí  
2015/2016 

prihlásení  prijatí zapísaní na štúdium 
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Mgr. - 17 20 - 16 18 - 16 16 0,89 

 

V ak. r. 2015/2016 boli druhý krát prijímaní študenti na magisterský študijný program 

európska verejná správa (tab. 11). Trend vývoja je mierne rastúci. 
 
 
Tab. 12 Prijímacie konanie pre študijný program verejná politika a verejná správa v stredne Európe  

Forma 
štúdia 

Počet uchádzačov, ktorí boli  
index – 

zapísaní / 
prijatí  

2015/2016 

prihlásení  prijatí zapísaní na štúdium 
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Mgr. - - 8 - - 8 - - 7 0,88 

 

Prijímacie konanie pre študijný program verejná politika a verejná správa v strednej 

Európe sa prvý krát konalo pre ak. r. 2015/2016 (tab. 12). Záujem prejavili len absolventi 

bakalárskych študijných programov realizovaných FVS.  

 

 

Pokles záujmu o štúdium magisterského študijného programu verejná správa 

determinuje viacero faktorov. Významným faktorom je intenzita konkurenčného boja na trhu 

vzdelávania. V prípade študentov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FVS to môže byť 

aj ich záujem o rozšírenie kvalifikačnej profilácie, čoho dôsledkom je podanie prihlášky na 

štúdium iného študijného programu. Fakulta preto zatraktívni podmienky prijatia na štúdium 

pre uchádzačov z iných vysokých škôl a zintenzívni propagáciu štúdia.  
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3 ŠTUDENTI V 1. A 2. STUPNI ŠTÚDIA 

 

Celkový počet študentov má od ak. r. 2011/2012 klesajúcu tendenciu, pričom 

výraznejšie sa zníženie počtu študentov prejavuje v externej forme štúdia (tab. 14, 18). Počet 

študentov tretieho stupňa štúdia má mierne rastúcu tendenciu (doktorandské štúdium sa na 

fakulte uskutočňuje od ak. r. 2012/2013). Magisterské štúdium v študijnom programe 

európska verejná správa sa poskytuje od ak. r. 2014/2015. Magisterské štúdium 

v medzinárodnom študijnom program verejná politika a verejná správa v strednej Európe sa 

poskytuje od ak. r. 2015/2016.  

V ak. r. 2015/2016  (tab. 14) sa na štúdium do dennej formy štúdia zapísalo celkom 666 

študentov (664 študentov v ak. r. 2014/2015) a do externej formy štúdia celkom 114 

študentov (119 študentov v ak. r. 2014/2015).  

V celkovom počte študentov z hľadiska pohlavia výrazne prevládajú ženy (tab. 15). 

Miera feminizácie je vysoká, korešponduje ale s feminizáciou štúdia v spoločenských vedách. 

V dennej forme štúdia zastúpenie žien je cca 76 %, v externej forme štúdia je 70 %.    

 
Tab. 14 Vývoj počtu študentov fakulty podľa stupňov štúdia a študijných programov za posledných päť rokov 

 
Ak. rok 

 
Stupeň 

 
Študijný 
program 

Denné štúdium Externé štúdium  
SPOLU 
zapísaní   
DŠ a EŠ 

 
Zapísaní 

 

Úspešne 
absolvovali ŠS 

k 31.08. 

 
Zapísaní 

 

Úspešne 
absolvovali ŠS 

k 31.08. 

 
2011/2012 

Bc. VS  473 153 149 46 622 

Bc.  EVS 32 - - - 32 

Mgr. VS 244 134 96 42 340 

Σ  749 287 245 88 994 
 
2012/2013 

Bc. VS  426 129 99 34 525 

Bc.  EVS 48 - - - 48 

Mgr. VS 239 102 88 31 327 

PhD. VS 4 - 5 - 9 

Σ  717 231 192 65 909 
 
 
2013/2014 

Bc. VS 385 101 83 23 468 

Bc.  EVS 72 21 - - 72 

Mgr. VS 240 115 78 41 318 

PhD. VS 7 - 11 - 18 

Σ  704 237 172 64 876 
 
 
 
2014/2015 

Bc. VS 377 88 61 12 438 

Bc. EVS 63 19 - - 63 

Mgr.  VS 201 100 49 29 250 

Mgr.  EVS 16 - - - 16 

PhD. VS 7 - 9 - 16 

Σ  664 207 119 41 783 
 
 
 
2015/2016 

Bc. VS 401 83 76 13 477 

Bc. EVS 60 12 - - 60 

Mgr.  VS 166 78 28 12 194 

Mgr.  EVS 32 16 - - 32 

Mgr. VPVSSE 7 - - - 7 

PhD. VS 10 3 10 - 20 

Σ  666 192 114 25 790 
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Tab. 15 Štruktúra študentov fakulty k 31. 08. podľa pohlavia za posledných päť rokov 

 
Ak. rok 

 
Stupeň 

 
Študijný 
program 

Denné štúdium Externé štúdium 

 
Ženy 

 
Spolu DŠ 

 
% žien 

 
Ženy 

 
Spolu DŠ 

 
% žien 

 
2011/2012 

 
Bc. 

VS 190 279 68 59 75 79 

EVS 17 27 63 - - - 

Mgr. VS 78 106 74 46 52 88 

Σ 285 412 69 105 127 83 

 
2012/2013 

 
Bc. 

VS, 171 235 73 36 46 78 

EVS 27 41 66 - -  

Mgr. VS 104 132 79 37 43 86 

PhD. VS 1 4 25 3 5 60 

Σ 303 412 74 76 94 81 

 
2013/2014 

 
Bc. 

VS 163 222 73 34 42 81 

EVS 30 41 73 - -  

Mgr. VS 79 118 67 20 28 71 

PhD. VS 3 7 43 4 11 36 

Σ 275 388 71 58 81 72 

 
2014/2015 

 
Bc. 

VS 167 221 76 27 38 71 

EVS 29 34 85 - -  

Mgr. VS 58 94 62 10 17 59 

EVS 11 16 69 - -  

PhD. VS 3 7 43 3 9 33 

Σ 268 372 72 40 64 63 

 
 
 
2015/2016 

 
Bc. 

VS 164 214 77 33 45 77 

EVS 31 40 78 - - - 

Mgr. VS 61 79 77 9 10 90 

EVS 8 14 57 - - - 

VPVSSE 4 7 57 - - - 

PhD. VS 5 6 83 3 9 33 

Σ 273 360 76 45 64 70 

 
 
Tab. 16 Počet študentov v dennej forme štúdia podľa študijných programov a rokov štúdia v ak. r. 2015/2016  

Stupeň Študijný 
program 

Ročník Zapísaní  Prerušené 
štúdium 

Zanechané 
štúdium 

Vylúčení zo 
štúdia 

Stav 
k 31.08.2016 

 
 
Bc. 

 
VS 

1. 181 7 37 24 116/90 Ž 

2. 103 14 7 3 84/64 Ž 

3. 117 18 5 2 14/10 Ž 

Spolu 401 39 49 29 214/164 Ž 

 
EVS 

1. 25 2 2 2 20/14 Ž 

2. 18 0 1 0 18/17 Ž 

3. 17 2 1 0 2/0 Ž 

Spolu 60 4 4 2 40/31 Ž 

 
 
Mgr. 

 
VS 

1. 71 0 1 0 70/56 Ž 

2. 95 1 3 4 9/5 Ž 

Spolu 166 1 4 4 79/61 Ž 

EVS 1. 16 2 2 0 14/8 Ž 

Spolu 16 2 2 0 14/8 Ž 

VPVSSE 1. 7 0 0 0 7/4 Ž 

Spolu 7 0 0 0 7/4 Ž 

*Zostatok v poslednom ročníku pre neúspešne absolvované povinnosti (študenti ďalej študujú v nadštandardnej 
dĺžke štúdia). 
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Počet študentov sa v priebehu ak. roka mení kvôli prerušeniu, zanechaniu a vylúčeniu 

zo štúdia (tab. 16). K výraznejším zmenám dochádza na prvom stupni štúdia. Študenti sa na 

štúdium zapisujú nie len  k 01. 09. príslušného ak. roka, ale aj v jeho priebehu po ukončení 

prerušenia štúdia. V dôsledku uvedených dôvodov sa počet študentov bakalárskeho štúdia 

študijného programu verejná správa znížil o 29 % (v ak. r. 2014/2015 sa znížil o 21 %); 

bakalárskeho štúdia študijného programu európska verejná správa znížil o takmer 17 % (v ak. 

r. 2014/2015 to bolo o takmer 16 %); magisterského štúdia študijného programu verejná 

správa znížil o 3 % (v ak. r. 2014/2015 sa znížil o 4 %); magisterského študijného programu 

európska verejná správa sa znížil o 25% (v ak. r. 2014/2015 sa počet študentov nezmenil). 

Výrazné zmeny v priebehu ak. r. 2015/2016 v počte študentov boli zaznamenané 

v bakalárskom študijnom programe verejná správa (tab. 16). Oproti ak. r. 2014/2015 sa zvýšil 

počet študentov, ktorí štúdium prerušili z 18 na 39 študentov (viac o 46 %) a zvýšil sa aj počet 

študentov, ktorí štúdium zanechali z 24 na 49 študentov (viac o 49 %). Znížil sa počet 

študentov vylúčených zo štúdia z 38 na 29 (menej o 24 %).  

 
Tab. 17 Počet študentov študujúcich v nadštandardnej dĺžke štúdia  

 
Ak. rok 

Študijný 
program 

Denné štúdium Externé štúdium Spolu 

Bc. Mgr. Bc. Mgr. 
2013/2014 VS 14 4 12 14 44 

EVS 0 - - - 0 
2014/2015 VS 15 10 8 6 39 

EVS 3 - - - 3 
2015/2016 VS 34 10 4 3 51 

EVS 3 - - - 3 

 

 

Počet študentov študujúcich v nadštandardnej dĺžke štúdia sa zvyšuje v dennej forme 

štúdia v bakalárskom študijnom programe verejná správa (tab. 17). V porovnaní údajov za ak. 

r. 2014/2015 a ak. r. 2015/2016 sa v bakalárskom stupni štúdia zvýšil o 44 % (z  15 na 34 

študentov). Počet študentov v nadštandardnej dĺžke štúdia sa znižuje v externej forme štúdia.  

 

 
Tab. 18 Počet študentov v externej forme štúdia v študijnom programe verejná správa podľa rokov štúdia v ak. 
r. 2015/2016 

Stupeň Ročník Zapísaní  Prerušené 
štúdium 

Zanechané 
štúdium 

Vylúčení zo 
štúdia 

Stav 
k 31.08.2016 

 
Bc. 

1. 32 1 6 4 25/18 Ž 

2. 18 - 3 6 14/10 Ž 

3. 26 5 2 4 6/5 Ž 

Spolu 76 6 11 14 45/33 Ž 

 
Mgr. 

1. 10 - 2 - 8/7 Ž 

2. 18 1 2 2 2/2 Ž 

Spolu 28 1 4 2 10/9 Ž 

 

 

V ak. r. 2015/2016 sa na štúdium v externej forme štúdia zapísalo celkom 104 študentov 

(v ak. r. 2014/2015 to bolo 110 študentov). Počet študentov je stabilný. Očakávame ale 

znižovanie záujmu študentov o externú formu štúdia, pretože zo zákona sa dĺžka štúdia 

v prvom a druhom stupni zvýšila.  
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4 VYSOKOŠKOLSKÍ  UČITELIA 

 

V ak. r. 2015/2016 v porovnaní s ak. r. 2014/2015 došlo k zvýšeniu počtu učiteľov (N o 

+1), no kvalifikačná štruktúra učiteľov v kategórii docenti sa znížila (tab. 19). Počet docentov 

sa znížil z 9 na 8. Podiel „profesorov“ a „docentov“ na celkovom počte učiteľov fakulty je 32 

%. Podiel „profesorov“ na celkovom počte učiteľov fakulty je 6,45 % a podiel „docentov“ je 

25,8 %. 

 
Tab. 19 Počet vysokoškolských učiteľov (fyzické osoby) 

Ak. rok / Kategória  Profesori Docenti OA s PhD.* OA Spolu 

2013/2014 2 7 19 0 28 

2014/2015 2 9 19 0 30 

2015/2016 2 8 21 0 31 

*Odborný asistent s ukončeným 3. stupňom vzdelania (philosophiae doctor). 

 

Výučba v študijných programoch je zabezpečovaná aj externými učiteľmi fakulty (tab. 

20). V ak. r. 2015/2016 oproti ak. r. 2016/2017 sa počet externých študentov znížil z 9 na 5, 

pričom v jednom prípade išlo o zastupovanie počas materskej dovolenky (výučba 4 

predmetov).   

 
Tab. 20 Počet externých učiteľov a zabezpečované predmety 

Ak. rok /  

Semester   

Zimný semester Letný semester   

Spolu Počet Predmet Počet Predmet 

2013/2014 1 Rozhodovacie orgány EÚ a ich činnosť 

 

2 Medzinárodné ekonomické vzťahy 

Financie a granty Európskej únie  
4 

 

 

2014/2015 

 

 

3 

 

Rozhodovacie orgány EÚ a ich činnosť 

Regionálna politika 

Európsky colný priestor 

 

 

6 

Dejiny VS na Slovensku 

Vývoj politického systému na Slovensku v 
20. storočí 

Európsky colný priestor 

Politická geografia 

Regionálna politika 

Štatistika 

Sociálno-psychologický výcvik 

 

 

9 

 

2015/2016 

 

2 

Projektový mikromanažment 

Psychológia 

Sociálna psychológia 

 

3 

Destinačný manažment a marketing 

Štatistika 

Sociálno-psychologický výcvik 

Projektový makromanažment 

 

5 

 

 

Plnenie úväzkovej povinnosti učiteľmi FVS. Hranice minimálneho rozsahu priamej 

výučby a započítavanie pedagogických výkonov určil rektor UPJŠ v Košiciach rozhodnutím 

č. 11/2010. 

Úväzkovú povinnosť napĺňa výučba učiteľa vo všetkých troch stupňoch štúdia na 

dennej a externej forme, ďalej výučba predmetov zaradených do štruktúry Certifikovaných 

interdisciplinárnych blokov vytvorených a realizovaných v rámci projektu RIFIV. V ak. roku 

2015/2016 učitelia fakulty v priemere plnia úväzkovú povinnosť (4 učitelia úväzkovú 

povinnosť prekračovali).  

Primeranosť počtu učiteľov k počtu študentov. Pomer celkového počtu zapísaných 

študentov (N 790) a počtu učiteľov vo všetkých kategóriách (N 31) je 25,48. Pomer počtu 
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zapísaných študentov v dennej forme štúdia (N 666) a počtu učiteľov vo všetkých kategóriách 

(N 31)  je 21,48. 

 

 

 

5 HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA NA BAKALÁRSKOM  

A MAGISTERSKOM STUPNI ŠTÚDIA 

 

Kvalitu vzdelávania na fakulte každoročne hodnotí Vedecká rada Fakulty verejnej 

správy UPJŠ v Košiciach, čo vyplýva zo zákona o vysokých školách. Z pozície vedenia 

fakulty hodnotenie kvality vzdelávania uskutočňuje dekan, prodekan pre vzdelávaciu činnosť 

a vedúci katedier. Hodnotenie kvality vzdelávania vykonávajú aj učitelia, pričom viacerí 

z nich zisťujú aj spokojnosť u študentov zapísaných na daný predmet. Kvalitu výučby 

a učiteľov hodnotia aj študenti, ktorým to umožňuje zákon. 

 

 

5.1 Hodnotenie vzdelanostnej úrovne študentov za ak. rok 2015/2016 

 

Hodnotenie kvality vzdelávania v rámci priebežného a záverečného hodnotenia 

predmetov vykonávajú učitelia, ktorí zabezpečujú daný predmet. Priebežné hodnotenie sa 

zvyčajne vykonáva formou testov, písomiek, kvízov, frontálneho skúšania, projektov, ktoré 

študenti spracovávajú individuálne alebo kolektívne a výsledky prezentujú. V priebehu 

skúškového obdobia študenti absolvujú ústne, písomné alebo kombinované skúšky. 

O podmienkach absolvovania predmetu informuje učiteľ študentov najneskôr v 2. týždni 

semestra. O skúsenostiach a návrhoch na skvalitnenie vyučovacieho procesu učitelia 

diskutujú na Pedagogickom dni, ktorý sa realizuje vždy pred začiatkom semestra a na 

zasadnutiach katedier. 

Tabuľky 21 až 22 ukazujú priemerné hodnoty udelených klasifikačných stupňov v ak. 

roku 2015/2016 podľa študijných programov, stupňov štúdia a typov predmetov. Úspešné 

absolvovanie predmetu učiteľ klasifikuje stupňom „A“ až „E“. Neúspešné absolvovanie 

predmetu je klasifikované stupňom „FX“. Ak študent nesplnil podmienky priebežného 

hodnotenia (tzn. nie je pripustený k skúške), je hodnotený „X“. Ak sa študent mohol skúšky 

zúčastniť, no túto možnosť nevyužil ani raz, je hodnotený „X“.  

Kvalita poznatkov, ktoré študenti preukázali na skúške bola v ak. r. 2015/2016 

najčastejšie hodnotená klasifikačnými stupňami „C“, „D“, „E“ (tab. 21). Klasifikačné stupne 

„D“ a „E“ sa najčastejšie vyskytovali v hodnotení predmetov bakalárskeho študijného 

programu verejná správa. Študenti študijného programu EVS dosahujú lepšie výsledky 

v oboch stupňoch štúdia ako študenti študijného programu VS. Kvalita poznatkovej úrovne 

študentov v magisterskom stupni štúdia v dennej aj v externej forme štúdia v oboch 

študijných programoch je vyššia v porovnaní s prvým stupňom štúdia. Vyššiu úroveň 

poznatkov študenti preukazujú pri absolvovaní povinne voliteľných predmetov ako pri 

povinných predmetoch.  

V externej forme štúdia (tab. 22) v bakalárskom študijnom programe verejná správa je 

úspešnosť absolvovaných predmetov viac ako 70 % a v magisterskom stupni štúdia 

predmetného študijného programu je úspešnosť približne o 90 %-tná. 

 

Študijné priemery študentov v dennej a v externej forme štúdia za povinné a za povinne 

voliteľné predmety podľa študijných programov a stupňov štúdia uvádza príloha tejto správy 

(tab. 23 až 28). Možno konštatovať, že úroveň zvládania poznatkov je vyššia u študentov 

študujúcich v 2. stupni štúdia. Pri porovnaní študijných výsledkov podľa študijných 

programov – lepšie výsledky dosahujú študenti v študijnom programe európska verejná 
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správa. Pri porovnaní študijných výsledkov podľa typov predmetov – lepšie výsledky 

dosahujú študenti za absolvované povinne voliteľné predmety, pričom sa to najvýraznejšie 

prejavilo v magisterskom študijnom programe verejná správa. 

 

 
Tab. 21 Hodnotenie študentov v dennej forme štúdia v ak. r. 2015/2016  

 
Stupeň 

Štud. 
prog. 

 
Typ 
predmetu 

Klasifikácia 

A B C D E FX** 

 
 
Bc. 

 
VS 

PP 100 219 430 536 640 1360 

% 3,04 6,67 13,09 16,32 19,48 41,40 

PVP 114 144 285 264 184 243 

% 9,24 11,67 23,10 21,39 14,91 19,69 

 
EVS 

PP 90 63 77 73 80 156 

% 16,70 11,69 14,29 13,54 14,84 28,94 

PVP 21 35 32 25 21 14 

% 14,19 23,65 21,62 16,89 14,19 9,46 

 
 
 
 
 
Mgr.  

 
VS 

PP 223 217 263 221 228 272 

% 15,66 15,24 18,47 15,52 16,01 19,10 

PVP 78 57 49 24 18 9 

% 33,19 24,26 20,85 10,21 7,66 3,83 

 
EVS 

PP 49 35 52 29 29 30 

% 21,88 15,62 23,21 12,95 12,95 13,39 

PVP 27 18 12 13 7 7 

% 32,14 21,43 14,29 15,48 8,33 8,33 
* 
VPVSvSE 

PP 8 12 16 16 6 7 

% 12,30 18,46 24,62 24,62 9,23 10,77 
* PVP v študijnom programe VPVSvSE nekončia skúškou. 

** Celkový počet hodnotení FX. 

 

 

Tab. 22 Hodnotenie študentov v externej forme štúdia v ak. r. 2015/2016  
 
Stupeň 

Štud. 
prog. 

 
Typ predmetu 

Klasifikácia 

A B C D E FX* 

 
 
Bc. 

 
VS 

PP 33 48 85 102 151 266 

% 4,82 7,01 12,41 14,89 22,04 38,83 

PVP 11 28 42 47 30 28 

% 5,92 15,05 22,58 25,27 16,13 15,05 

 
Mgr.  

 
VS 

PP 19 16 36 2 6 13 

% 20,66 17,39 39,13 2,17 6,52 14,13 

PVP 5 5 7 8 4 2 

% 16,13 16,13 22,58 25,81 12,9 6,45 
* Celkový počet hodnotení FX. 

 

 

 

Poznatková úroveň študentov hodnotená v ak. r. 2015/2016 je pod strednou hodnotou 

priemeru. Túto situáciu môže ovplyvňovať napr. náročnosť štúdia, nedostatočná pripravenosť 

študentov strednou školou, nezáujem študentov o štúdium a pod. Je potrebné zisťovať dôvody 

nedostatočnej poznatkovej úrovne študentov a adekvátne reagovať na zistenia. 
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5.2 Odborná prax a stáže študentov 

 

Jedným z povinných predmetov magisterského študijného programu verejná správa  

v dennej forme štúdia je odborná prax. O organizačnom zabezpečení odbornej praxe bol 

v roku 2016 vydaný pokyn dekana a bol vypracovaný formulár na hodnotenie študenta.  

Študenti povinne absolvujú odbornú prax po ukončení 2. semestra do začiatku výučby 

3. semestra. Povinný rozsah praxe je 3 týždne (60 hodín). Prax sa vykonáva na pracoviskách 

orgánov verejnej správy a organizácií verejného sektora. Toto pracovisko si študent spravidla 

vyhľadáva sám. Fakulta s pracoviskom uzatvára dohodu o zabezpečení odbornej praxe. 

Študenti si v priebehu praxe overujú teoretické poznatky, ktoré získali doterajším štúdiom a 

získavajú praktické zručnosti. Po skončení odbornej praxe zodpovedný zamestnanec 

organizácie potvrdil absolvovanie odbornej praxe a vypracoval hodnotenie študenta. Vedúci 

praxe odpovedal na 12 uzatvorených otázok (hodnotiace kritériá) a svoje hodnotenie mohol 

doplniť aj slovne. Výkon praxe bol hodnotený pozitívne u všetkých študentov. Vyhodnotenie 

odbornej praxe znázorňuje graf 1 a 2. 

V hodnotenom období fakulta znova poskytla možnosť realizácie odbornej praxe 

prostredníctvom projektu „Škola a prax“. Išlo o projekt, ktorý vznikol z iniciatívy 

Študentského parlamentu FVS a predstavoval osobitnú ponuku miest pre výkon praxe v rámci 

zvolených orgánov štátnej správy a samosprávy. 

V ak. r. 2015/2016 absolvovalo prax 72 študentov (v ak. r. 2014/2015 to bolo 85 

študentov). 

Najčastejšie študenti absolvovali odbornú prax na mestských úradoch (22 študentov), na 

obecných úradoch (20 študentov), na ÚPSVaR SR (7 študentov), v sociálnej poisťovni (6 

študentov) a na daňovom úrade (4 študenti). 

 
Hodnotiace kritériá  

 Kritérium hodnotenia Výborne    Nedostatočne 

1 Odborné vedomosti študenta 1 2 3 4 5 

2  Prístup k práci  1 2 3 4 5 

3 Plnenie zadaných úloh 1 2 3 4 5 

4 Pochopenie pracovným úlohám  1 2 3 4 5 

5 Zodpovednosť 1 2 3 4 5 

6 Samostatnosť 1 2 3 4 5 

7 Pracovná aktivita 1 2 3 4 5 

8 Dodržiavanie pracovného režimu (dochvíľnosť) 1 2 3 4 5 

9 Zaobchádzanie so zariadením 1 2 3 4 5 

10 Ochota spolupracovať 1 2 3 4 5 

11 Správanie  1 2 3 4 5 

12 Predpoklad na výkon práce v študijnom odbore 1 2 3 4 5 

 
 

 
Graf 1 Priemerné hodnotenia odbornej praxe študentiek – žien 
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Graf 2 Priemerné hodnotenia odbornej praxe študentov – mužov 

 

 

V slovných hodnoteniach študentov sa najčastejšie vyskytovalo: zodpovedný a aktívny 

prístup k práci, dôsledné plnenie zadaných úloh, samostatnosť a spoľahlivosť.   

 

 

5.3 Štátne skúšky  

 

V ak. roku 2015/2016 úspešne ukončilo vysokoškolské štúdium na fakulte 214 

absolventov (tab. 33-34). V ak. r. 2014/2015 to bolo 248 absolventov. Štátne skúšky sa konali 

v mesiacoch jún a august. 

 
Tab. 33 Počet študentov v dennej forme štúdia, ktorí štátnu skúšku absolvovali úspešne  

Stupeň Štud. 
prog. 

ak. rok 2014/2015 ak. rok 2015/2016 

06/2015 07/2015 08/2015 Spolu 06/2016 08/2016  Spolu 

Bc. VS 50 24 14 88 57 26  83 

EVS 10 5 4 19 11 1  12 

Mgr. VS 85 8 7 100 72 6  78 

EVS - - - - 15 1  16 

 

Tab. 34 Počet študentov v externej forme štúdia, ktorí štátnu skúšku absolvovali úspešne  
Stupeň Štud. 

prog. 
ak. rok 2014/2015 ak. rok 2015/2016 

06/2015 07/2015 08/2015 Spolu 06/2016 08/2016  Spolu 

Bc. VS 5 3 4 12 8 5  13 

Mgr. VS 21 5 3 29 7 5  12 

 

 

Štúdium študenta na fakulte v 1. a 2. stupni štúdia končí štátnou skúškou, ktorá 

pozostáva z obhajoby záverečnej práce a z ústnych odpovedí na otázky z povinných (typ 

predmetu „A“) a povinne voliteľných (typ predmetu „B“) predmetov štátnej skúšky. Štatistiku 

úspešnosti podľa študijných programov a predmetov štátnej skúšky uvádzajú tabuľky 35-38.   

Podľa výsledkov konštatujeme, že záverečné práce (bakalárske a diplomové práce) v ak. 

r. 2015/2016 študenti spracovali kvalitne, pretože len v jednom prípade bola záverečná 

obhájená neúspešne. Študenti študijného programu európska verejná správa v oboch stupňoch 

štúdia vykázali 100 %-tnú úspešnosť na štátnych skúškach. Najnižšiu mieru úspešnosti 

dosiahli študenti magisterského študijného programu verejná správa.     
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Tab. 35 Úspešnosť študentov na ŠS – bakalársky študijný program verejná správa 

Predmet Počet prihlásených 
študentov na ŠS 

Absolvovali ŠS (počet) 

Typ Názov Úspešne Neúspešne 

A Obhajoba bakalárskej práce (KEaRVS) 31 31 0 

A Obhajoba bakalárskej práce (KSŠ) 13 13 0 

A Obhajoba bakalárskej práce (KVPaTVS) 22 22 0 

A Obhajoba bakalárskej práce (KVPD) 30 30 0 

A Teória verejnej politiky a verejnej správy 98 94 4 

B Správne právo hmotné 29 29 0 

B Ústavné právo Slovenskej republiky 67 65 2 

B Ekonomika VS a verejného sektora 92 91 1 

B Informačná sústava vo verejnej správe 2 2 0 

B Sociológia vo verejnej správe 5 5 0 

 

  Tab. 36 Úspešnosť študentov na ŠS – magisterský študijný program verejná správa 

Predmet Počet prihlásených 
študentov na ŠS 

Absolvovali ŠS (počet) 

Typ Názov Úspešne Neúspešne 

A Obhajoba diplomovej práce (KVPaTVS) 24 24 0 

A Obhajoba diplomovej práce (KSŠ) 12 12 0 

A Obhajoba diplomovej práce (KEaRVS) 28 28 0 

A Obhajoba diplomovej práce (KVPD) 31 30 1 

A Ekonomika a riadenie verejnej správy 95 92 3 

A Správne právo procesné 95 93 2 

B Komunálna politika 83 81 2 

B Riadenie ľudských zdrojov vo VS 13 10 3 

 

Tab. 37 Úspešnosť študentov na ŠS – bakalársky študijný program európska verejná správa 

Predmet Počet prihlásených 
študentov na ŠS 

Absolvovali ŠS (počet) 

Typ Názov Úspešne Neúspešne 

A Obhajoba bakalárskej práce (KEaRVS) 2 2 0 

A Obhajoba bakalárskej práce (KSŠ) 3 3 0 

A Obhajoba bakalárskej práce (KVPaTVS) 1 1 0 

A Obhajoba bakalárskej práce (KVPD) 6 6 0 

A Európska integrácia 12 12 0 

B Administratívny a inštitucionálny rámec EÚ 11 11 0 

B Financovanie EÚ 0 0 0 

B Teória verejnej politiky a verejnej správy 1 1 0 

 

 

Aj v ak. r. 2015/2016 bol na hodnotenie štátnych skúšok využitý dotazník, ktorý vypĺňal 

predseda štátnicovej komisie. Položky dotazníka boli zamerané na hodnotenie organizácie, 

priebehu a výsledkov štátnej skúšky a tiež boli zamerané na hodnotenie úrovne absolventov. 

Predsedovia štátnicových komisií sa vyjadrovali na škále, pričom kotvy škály sa pohybovali 

od 1 – veľmi dobre až po 4 – veľmi zle. 

Organizácia a priebeh štátnych skúšok, spolupráca členov komisie pri dosahovaní 

konsenzu pri rozhodovaní o výsledkoch ŠS a atmosféra na ŠS bola v priemere hodnotená na 

úrovni „veľmi dobre“. 
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Hodnotenie poznatkovej úrovne študentov obsahovalo 2 položky, a to: a) úroveň teoretických 

poznatkov; b) schopnosť aplikovať teoretické poznatky do praktickej oblasti. Hodnotenie 

bakalarantov bolo v priemere hodnotené na úrovni „dobre“. Hodnotenie diplomantov bolo 

v priemere na úrovni „dobre“ (60 %) a na úrovni „nie dobre“ (40 %) 

 

Tab. 38 Úspešnosť študentov na ŠS – magisterský študijný program európska verejná správa 

Predmet Počet prihlásených 
študentov na ŠS 

Absolvovali ŠS (počet) 

Typ Názov Úspešne Neúspešne 

A Obhajoba diplomovej práce (KVPaTVS) 3 3 0 

A Obhajoba diplomovej práce (KVPD) 5 5 0 

A Obhajoba diplomovej práce (KEaRVS) 5 5 0 

A Obhajoba diplomovej práce (KSŠ) 3 3 0 

A Verejné záväzkové právo Európskej únie 16 16 0 

B Manažment verejných organizácií 0 0 0 

B Komunikácia v európskej verejnej správe 12 12 0 

B Svetová a regionálna ekonomika 16 16 0 

B Európske systémy verejnej správy 4 4 0 

 

 

 

5.4 Spätná väzba od študentov fakulty 

 

Podľa § 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má študent právo vyjadrovať sa 

aspoň raz ročne formou anonymného dotazníka o kvalite výučby a učiteľoch (tzv. spätná 

väzba). 

V hodnotenom období prebiehala spätná väzba viažuca sa k výučbe zimného semestra 

a letného semestra ak. r. 2015/2016. Prvý krát bola využitá elektronická forma dotazníkov, 

ktoré študenti vypĺňali prostredníctvom AiS2. 

Za zimný semester ak. r. 2015/2016 sa spätná väzba realizovala v období od 26. 04. 

2016 do 10. 05.2016. Štruktúru respondentov zobrazujú tabuľky 39-42.  

 

 
Tab. 39 Štruktúra respondentov podľa roku štúdia   

Forma 
štúdia 

Stupeň 
štúdia 

 
Ročník 

 
Počet respondentov 

Z celkového počtu 
študentov v ročníku 

N % 

DŠ 1. 1. 20 174 11,5 

DŠ 1. 2. 18 119 15,13 

DŠ 1. 3. 8 113 7,8 

DŠ 2. 1. 17 84 20,24 

DŠ 2. 2. 13 107 12,15 

SPOLU za denné štúdium  76 597 12,73 

EŠ 1. 1. 1 28 3,57 

EŠ 1. 2. 1 16 6,25 

ES 1. 3. 0 15  

EŠ 2. 1.+2. 2 23 8,7 

SPOLU za externé štúdium 4 82 4,88 

CELKOM 80 679 11,78 
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Tab. 40 Štruktúra respondentov podľa študijného programu   

Forma 
štúdia 

Stupeň 
štúdia 

Študijný 
program 

 
Počet respondentov 

% z celkového počtu 
študentov v ročníku 

N % 

DŠ 1. EVS-b 4 57 7,02 

DŠ 1. VS-b 42 349 12,03 

DŠ 2. EVS-m 3 30 1,0 

DŠ 2. VS-m 27 161 16,77 

SPOLU za denné štúdium 76 597 12,73 

EŠ 1. VS-b 2 59 3,39 

EŠ 2. VS-m 2 23 8,7 

SPOLU za externé štúdium 4 82 4,88 

CELKOM 80 679 11,78 

 

 

Za letný semester ak. r. 2015/2016 sa spätná väzba realizovala v období od 18. 05. 

2016 do 31. 05.2016. Štruktúru respondentov zobrazujú tabuľky 31-32.  

 
Tab. 41 Štruktúra respondentov podľa roku štúdia   

Forma 
štúdia 

Stupeň 
štúdia 

 
Ročník 

 
Počet respondentov 

Z celkového počtu 
študentov v ročníku 

N % 

DŠ 1. 1. 4 174 2,3 

DŠ 1. 2. 7 119 5,9 

DŠ 1. 3. 1 113 0,1 

DŠ 2. 1. 2 84 2,3 

DŠ 2. 2. 1 107 0,9 

SPOLU za denné štúdium  15 597 2,5 

EŠ 1. 1. 1 28 3,6 

EŠ 2. 1.+2. 1 23 4,3 

SPOLU za externé štúdium 2 82 2,4 

CELKOM 17 679 2,5 

 

 
Tab. 42 Štruktúra respondentov podľa študijného programu   

Forma 
štúdia 

Stupeň 
štúdia 

Študijný 
program 

 
Počet respondentov 

% z celkového počtu 
študentov v ročníku 

N % 

DŠ 1. EVS-b 3 57 5,2 

DŠ 1. VS-b 8 349 2,3 

DŠ 2. EVS-m  30  

DŠ 2. VS-m 4 161 2,5 

SPOLU za denné štúdium 15 597 2,5 

EŠ 1. VS-b 1 59 1,7 

EŠ 2. VS-m 1 23 4,3 

SPOLU za externé štúdium 2 82 2,4 

CELKOM 17 679 2,5 

 

 

Počet respondentov, študentov zúčastnených spätnej väzby, sa v letnom semestri oproti 

zimnému semestru znížil. Pokles záujmu o hodnotenie kvality vzdelávania je zaznamenaný aj 

v porovnaní k ak. r. 2014/2015, kedy sa spätnej väzby zúčastnilo cca 50 % zo všetkých 

študentov fakulty. Dôvodom zníženia záujmu môže byť elektronická forma dotazníkov, ktorý 
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je umiestnený v AiS2. Keďže sa študenti museli prihlásiť svojím heslom, nedôverovali 

deklarovanej anonymite dotazníkov. Vyplnenie dotazníka bolo zložité (veľký počet kliknutí) 

a negatívnym sprievodným javom toho bola časov náročnosť.   

 

V ak. r. 2015/2016 boli zmenené aj položky dotazníka, ktoré boli mierne rozdielne pre 

študentov v dennej a v externej forme štúdia. Študenti odpovedali na škále.  

 

Dotazník pre študentov v dennej forme štúdia 

č. Otázky – prednášky  Otázky – semináre  

1. Prednášky boli zaujímavé Vyžadoval od vás vyučujúci na seminároch aktívnu účasť? 

2. Spájal vyučujúci teóriu s praxou? Bol vyučujúci ochotný vysvetliť študijnú látku (problém), ak 
ste ho o to požiadali? 

3. Prednášal vyučujúci s podporou techniky? Máte možnosť nazrieť do hodnotenej písomnej práce alebo 
hodnotenie konzultovať?  

4. Čas výučby bol dodržaný (začiatok 
a koniec vyučovacej hodiny). 

Čas výučby bol dodržaný (začiatok a koniec vyučovacej 
hodiny). 

5. Odporúčam dekanke fakulty: ... Odporúčam dekanke fakulty: ... 

 

Dotazník pre študentov v externej forme štúdia 

č. Otázky – konzultácie  

1. Konzultácie boli zaujímavé 

2. Bol vyučujúci ochotný vysvetliť študijnú látku (problém), ak ste o to požiadali? 

3. Spájal vyučujúci teóriu s praxou? 

4. Prístup vyučujúceho k študentom bol korektný?  

5. Odporúčam dekanke fakulty: ... 

 

 

Hodnotenie kvality výučby študentmi, ktorí sa spätnej väzby zúčastnili, bolo vo väčšine 

prípadov pozitívne. Študenti odpovedali aj na otvorenú otázku („odporúčam dekanke 

fakulty“), kde ale uvádzali hodnotenia vybraných vyučujúcich. Ani v jednom prípade sa 

odporúčanie nevyskytlo.  

 

 

 

6 PODPORA ŠTUDENTOV 

 

Podpora študentov sa týka predovšetkým štyroch oblastí. Ide o sociálnu podporu 

študentov priznávaním sociálnych štipendií z dotácie MŠVVaŠ SR a o podporu štúdia vo 

forme motivačných štipendií. Podpora študentov sa týka tiež vytváraním podmienok na 

štúdium v podobe každoročného skvalitňovania informačno-komunikačných technológií 

a materiálneho zabezpečenia, podpory v oblasti knižnično-informačných služieb a ostatnej 

podpory výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

 

6.1 Štipendiá 

 

Priznávanie štipendií upravuje Štipendijný poriadok UPJŠ v Košiciach, ktorý stanovuje 

podmienky poskytovania štipendií zo štátneho rozpočtu (sociálne, motivačné, štipendium pre 

študentov v treťom stupni štúdia) a štipendií z vlastných zdrojov. 

Motivačné štipendiá poskytované z dotácie MŠVVaŠ SR sa členia na prospechové 

štipendiá, výročné ceny rektora UPJŠ a mimoriadne štipendiá. Rektor udeľuje cenu za 

vynikajúce študijné výsledky počas celej doby štúdia, za výsledky reprezentujúce univerzitu v 



24 
 

oblasti výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, ako aj za vykonanie príkladného 

činu alebo prejavenie príkladného občianskeho postoja.  

Štipendiá z vlastných zdrojov sú štipendiá motivačné a udeľuje ich dekan fakulty najmä 

za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové štipendiá). Dekan fakulty udeľuje 

aj cenu dekana za vynikajúce výsledky v oblasti vedy a výskumu, za úspešnú reprezentáciu 

a za aktívny prínos k rozvoju fakulty a univerzity a udeľuje tiež mimoriadne štipendiá na 

podporu študentov.  

 

 
Tab. 43 Sociálne štipendiá 

 
 
Ak. rok 

Sociálne 

počet EUR 

2013/2014 94,00 241310 
2014/2015 91,60 227350 
2015/2016 87,66 227940 

 

Výška vyplatených sociálnych štipendií v ak. r. 2015/2016 je porovnateľná s ak r. 

2014/2015 (tab. 43). Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom. 

Na toto štipendium má študent právny nárok.  

 

 
Tab. 44 Štipendiá zo štátneho rozpočtu  

 
 
Ak. rok 

Motivačné z rozpočtu Doktorandské štipendium 

Prospechové Cena rektora Mimoriadne  
počet 

 
EUR počet EUR počet EUR počet EUR 

2013/2014 64 22400 5 1300   7 43499 
2014/2015 62 21700 1 320   11 73177 
2015/2016 65 24050 3 900 6 510 10 69284 

 

 

Zo štátneho rozpočtu boli vyplácané všetky druhy štipendií (tab. 44). Výška 

prospechových štipendií mierne stúpa. Počet študentov fakulty, ktorým bola udelená cena 

rektora stúpol v porovnaní s ak. r. 2014/2015. Priznané boli aj mimoriadne štipendiá 6 

študentom. Z toho 4 študenti boli prijatí rektorom a dostali knižné poukážky v celkovej výške 

350 € a 2 študentky dostali štipendium za úspešnú reprezentáciu a aktívny podiel na činnosti 

a rozvoji UPJŠ v Košiciach v celkovej výške 200 €. 

 
 
Tab. 45 Štipendiá z vlastných zdrojov – motivačné   

 
Ak. rok 

Prospechové Cena dekanky Mimoriadne 

počet EUR počet EUR počet EUR 
2013/2014 74 6275 12 2250   
2014/2015 5 540 5 1000   
2015/2016   4 400 1 200 13 1220 

 

 

Štipendiá z vlastných zdrojov fakulty boli udelené len študentom fakulty za vynikajúce 

študijné výsledky, za umiestnenia v súťaži ŠVOČ, za reprezentáciu fakulty na podujatiach 

ako napr. Deň otvorených dverí, Otvorená fakulta a za aktívny prístup k štúdiu 
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6.2 Poradenstvo pre študentov  

 

Fakulta realizuje podporu študentov aj formou poradenstva. Na poskytovanie 

poradenskej služby študentom v 1. roku bakalárskeho štúdia pôsobí na fakulte študijná 

poradkyňa z radov učiteľov (PhDr. Darina Koreňová, PhD.). Na zabezpečenie študentskej 

mobility pôsobí na fakulte koordinátorka projektu Erasmus+ (doc. Ing. Anna Čepelová, 

PhD.). 

Poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami je riadené z úrovne univerzity. Na 

fakulte pôsobí koordinátorka pre podporu týmto študentom (doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, 

PhD.). V ak. r. 2014/2015 bol priznaný štatút študenta so špecifickými potrebami 5 

študentom. V ak. r. 2015/2016 sa počet študentov so špecifickými potrebami znížil na 3. 

 

Študenti fakulty môžu využívať aj služby Poradenského centra UPJŠ v Košiciach 

(UNIPOC), ktoré poskytuje odborné poradenstvo v oblasti právnej, psychologickej, sociálnej, 

informačných technológií a v oblasti knižničných a výpožičných služieb. 

 

 

6.3 Informačno-komunikačné technológie  a materiálne zabezpečenie vzdelávania 

 

Pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť študentov a učiteľov podporuje fakulta aj 

prostriedkami informačno-komunikačných technológií, pričom každoročne realizuje ich 

obnovu a modernizáciu (tab. 46). 

 
Tab. 46 Vybrané položky technického vybavenia 

Položky Stav k 31. 8. 2015 Stav k 31. 8. 2016 

PC 147 147 

NB 33 33 

Vizualizéry 7 7 

Multimediálne projektory / el. plátno 37/28 37/28 

Interaktívne tabule 6 6 

Skenery 7 7 

Hlasovacie zariadenia 3 3 

Multifunkčné zariadenia 19 20 

Tlačiarne 14 14 

Skartovačka 0 1 

Tablety (s/bez displeja) 20/7 20/7 

Čítačky 1 1 

Software pre výučbu ASPI, Statistica, WINIBeu ASPI, Statistica, SPSS, WINIBeu 

Video konferenčný set 2 2 

Vybavenie jazykového laboratória 2 2 

 

 

Fakulta priebežne modernizuje materiálne zabezpečenie vzdelávania a informačno-

komunikačné technológie v rámci požiadaviek daných dlhodobým zámerom fakulty, trendov 

vo výučbe a nevyhnutnej obnovy zastaraného vybavenia.  

Začiatkom roka 2016 fakulta zakúpila veľkokapacitné multifunkčné zariadenie Konica 

Minolta Bizhub 227, ktoré slúži na riešenie tlačových, kopírovacích a skenovacích 

požiadaviek katedier fakulty a je súčasťou stratégie fakulty centralizovať tlačové 

a kopírovacie služby a snahy vedenia fakulty o zefektívnenie poskytovania tejto služby 
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zamestnancom. Zariadenie bolo zaradené do dlhodobého hmotného majetku v 4/2016 

v obstarávacej hodnote  € 2 284,01 s DPH. 

Pre účely zabezpečenia riadenej likvidácie dokumentácie v zmysle príslušných 

predpisov vedenie fakulty schválilo v roku 2015 nákup veľkokapacitného skartovacieho 

zariadenia, ktoré bolo následne zakúpené a zaradené do majetku ako drobný dlhodobý 

hmotný majetok v 1/2016 v obstarávacej hodnote € 780 s DPH. 

Od augusta 2016 má fakulta k dispozícii štatistický software IBM SPSS Statistics 

Premium a IBM SPSS AMOS (verzia concurrent user). Software bol nadobudnutý pre účely 

vedecko-výskumnej činnosti pedagógov, pričom môže byť použitý aj na spracovávanie dát 

pre potreby záverečných prác študentov. Nadobúdacia cena softwaru je € 5 904 s DPH. 

 

 

6.4 Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach 

 

Univerzitná knižnica podporuje vzdelávanie i výskum, ponúka širokú paletu knižnično-

informačných služieb. V súčasnosti sa knižnica usiluje o kombináciu klasických knižnično-

informačných služieb s digitálnymi službami. V rámci zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho 

procesu knižnica na svojich pracoviskách na jednotlivých fakultách UPJŠ buduje kvalitný 

fond študijnej literatúry. Komfort vo vyhľadávaní literatúry ponúka študentom knižnično-

informačný systém, ktorý sa neustále dopĺňa o nové funkcionality. FVS rovnako neustále 

buduje fond študijnej literatúry a od roku 2005 bola v budove FVS zriadená pobočka 

univerzitnej knižnice s kapacitou študovne 40 miest. Toto pracovisko poskytuje výpožičné 

služby, vrátane absenčných výpožičiek, informačné a rešeršné služby, medziknižničné 

výpožičné služby, reprografické služby a služby evidencie publikačnej činnosti. Univerzitná 

knižnica zabezpečuje prístup k elektronickým zdrojom a databázam v priestoroch univerzity a 

fakúlt ako sú napr. EBSCO, Web of Knowledge, EPI, ProQuest 5000 International, Science 

Direct, SCOPUS, Knovel a pod. 

Vo fonde našej knižnice ku koncu r. 2014 bolo 7570 printových domácich a 

zahraničných titulov a 83 elektronických zdrojov. K 31. 12. 2015 bolo vo fonde knižnice FVS 

7933 printových domácich a zahraničných titulov (ročný prírastok 1232) a 131 elektronických 

zdrojov.   

 

 

 

7 DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  

 

Doktorandské štúdium (3. stupeň štúdia) v študijnom odbore verejná politika a verejná 

správa začala fakulta ponúkať od ak. roka 2012/2013 a k dnešnému dňu doktorandské 

štúdium ukončilo celkovo 7 študentov v dennej forme štúdia, z toho v ak. roku 2014/2015 

prví 4 študenti a v ak. roku 2015/2016 ukončili 3. stupeň štúdia 3 študenti. 

 

Realizácia odporúčaní, ktoré prijala Vedecká rada FVS v novembri 2015 

 Precizoval a stabilizoval sa obsah študijných predmetov Verejná politika v demokratickej 

spoločnosti a Verejná správa v demokratickom štáte z hľadiska ich vzájomného vzťahu 

a obsahu, ustálil sa postup pri vyučovaní študijného predmetu Verejná správa 

v demokratickom štáte ( politologická, právna a ekonomická časť). 

 Učitelia zvýšili náročnosť pri realizácií výučby a vykonávaní skúšok opierajúc sa 

o samostatnosť a kreatívny prístup študentov 

 Precizoval sa obsah dizertačnej skúšky, ktorá pozostáva z obhajoby projektu dizertačnej 

práce a skúšky z povinného predmetu Verejná správa v demokratickom štáte (3 otázky) 

a skúšky z povinne voliteľného predmetu (1 otázka). Otázky na skúške si študent ťahá. 
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 Pedagogické pôsobenie interných doktorandov je pod gesciou vedúcich katedier, ktorí ho 

vo vzťahu k všetkým doktorandom hodnotili za uplynulý akademický rok pozitívne. 

 

Školitelia doktorandov: 

 prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

 prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

 doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. 

 doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 

 doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. 

 doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD., MPA. 

 doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. 

 doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. – externý školiteľ 

 doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc. 

 doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 

 doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. 

 

 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre ak. rok 2015/2016 sa konalo 01. 07. 

2015. Prijímacia skúška bola ústna. Fakulta do 1. ročníka prijala celkom 3 doktorandov. 

 

 
Tab. 47 Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium pre ak. rok 2015/2016  

Dátum prijímacej skúšky na doktorandské štúdium 01. 07. 2015 

Počet prihlásených uchádzačov: 7 

Počet zúčastnených uchádzačov: 5 

Počet prijatých študentov na internú formu štúdia 3 

Počet prijatých študentov na externú formu štúdia - 

Počet neprijatých na internú formu štúdia 1 

Počet neprijatých na externú formu štúdia 1 

 

Počet zapísaných interných doktorandov do 1. ročníka: 3 

Počet zapísaných externých doktorandov do 1. ročníka: 0 

 
Tab. 48 Počet doktorandov v ak. roku 2015/2016 

Ročník Denná forma Externá forma 

1. 3 1 

2. 4 1 

3. 3 5 

4. - 3 

5. - - 

Spolu 10 10 

 

 

Celkový počet študentov zapísaných na doktorandský študijný program v ak. roku 

2015/2016 bol 20 (tab. 39).  

V závere ak. roka štúdium prerušili 2 študenti (PhDr. Nováková, PhDr. Tomko), 2 

externí doktorandi zanechali štúdium ( PhDr. Géciová, Mgr. Molčan)  a 1 študentka požiadala 

o zmenu formy štúdia z dennej formy na externú (PhDr. Petrániková). 

 

Doktorandi v 1. ročníku absolvovali tieto skúšky: 

 Verejná politika v demokratickej spoločnosti 

 Verejná správa v demokratickom štáte 
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 Metodológia a metódy vedeckej práce 

 Cudzojazyčná terminológia 

 

Doktorandi v 2. ročníku absolvovali tieto skúšky: 

 Súčasné trendy v manažmente ľudských zdrojov 

 Moderné metódy riadenia vo verejnej správe 

 

Dizertačnú skúšku  vykonali  doktorandi: 

 Mgr. Ronny Müller                dňa 6. 10. 2015              externá forma štúdia 

 JUDr. Henrieta Antalová       dňa 12. 10. 2015            externá forma štúdia 

 PhDr. Andrea Saksunová       dňa 12. 10. 2015            externá forma štúdia 

 PhDr. Veronika Nováková     dňa 11. 4. 2016                denná forma štúdia 

 PhDr. Ondrej Mitaľ                dňa 22. 4. 2016                denná forma štúdia 

 PhDr. Simona Petrániková     dňa 22. 4. 2016                denná forma štúdia 

 PhDr. Anna Sčensná              dňa 22. 4. 2016                 denná forma štúdia 

 

 

Doktorandi 3. ročníka absolvovali v dňoch 24.-25. 8. 2016 obhajobu dizertačných prác  

PhDr. Eliška Župová : interná doktorandka 

Téma dizertačnej práce: Zvládanie interpersonálnej kompetencie starostom obce 

 Školiteľ: doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. 

PhDr.  Andrea Zambová : interná doktorandka 

Téma dizertačnej práce: Identifikácia problému v procese tvorby verejnej politiky 

 Školiteľ: doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD., MPA 

PhDr. Tomáš Alman: interný doktorand 

Téma dizertačnej práce: Pôsobnosť prokuratúry v oblasti verejnej správy 

 Školiteľ: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

 

 

Komentár 

Skúšky doktorandov v 1. a 2. ročníku (nazvime ich postupové skúšky) mali primeranú 

úroveň zodpovedajúcu kritériám doktorandského štúdia.  

Dizertačnú skúšku úspešne absolvovali traja externí doktorandi (Mgr. Müller, JUDr. 

Antalová, PhDr. Saksunová)  a 4 interní doktorandi ( PhDr. Nováková, PhDr. Mitaľ, PhDr. 

Petrániková, PhDr. Sčensná). 

Dizertačná skúška pozostávala z dvoch častí – obhajoby projektu dizertačnej práce 

(v rozsahu 30-40 strán) a skúšky z povinného predmetu Verejná správa v demokratickom 

štáte a skúšky jedného z  povinne voliteľných predmetov: Ekonomické aspekty fungovania 

verejnej správy (Mgr. Müller), Právna regulácia rozhodovacích procesov vo verejnej správe 

(JUDr. Antalová, PhDr. Saksunová), Moderné metódy riadenia vo verejnej správe (PhDr. 

Nováková, PhDr. Mitaľ, PhDr. Petrániková, PhDr. Sčensná). 

Úroveň dizertačných prác a ich obhajoba mali podľa vyjadrenia členov komisie pre 

obhajoby dizertačných prác a hlavne podľa vyjadrenia oponentov (každú dizertačnú prácu 

oponovali 3 oponenti z vonkajšieho prostredia t. j. z iných vysokých škôl v Slovenskej 

republike resp. Českej republike, prípadne oponenti z prostredia praxe verejnej správy, resp. 

prokuratúry) dobrú úroveň zodpovedajúcu kritériám hodnotenia prác tohto druhu na iných 

fakultách našej univerzity, resp. iných fakultách v rámci Slovenskej republiky. 
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Odporúčanie do budúcnosti: 

Naďalej usilovať sa o prierezový charakter obsahu dizertačných prác zodpovedajúci 

obsahu študijného odboru Verejná politika a verejná správa, v naznačenom zmysle určovať aj 

témy a oponentov dizertačných prác. 

 

 

 

8 RIGORÓZNE KONANIE 

 

Absolventi magisterského štúdia študijného odboru verejná politika a verejná správa 

a absolventi rovnakého alebo príbuzného odboru z iných vysokých škôl môžu na fakulte 

absolvovať rigorózne konanie a získať titul „PhDr.“. Rigorózne konanie upravuje na fakulte 

Pokyn dekana o záverečných prácach a kvalifikačných prácach. 

V zmysle tohto pokynu rigorózne konanie pozostáva z obhajoby rigoróznej práce 

a rigoróznej skúšky. Rigorózna skúška je vykonávaná z povinného predmetu Verejná správa 

v demokratickom štáte a z jedného povinne voliteľného predmetu, ktorý súvisí s témou 

rigoróznej práce (PVP: Ústavné právo Slovenskej republiky, Správne právo, Daňové právo 

a správa daní, Riadenie procesov a finančných tokov vo verejnej správe, Ekonomika a verejné 

financie, Hospodárska politika, Verejná politika, Manažment ľudských zdrojov, Sociológia 

organizácie a práce vo verejnej správe). 

Fakulta naďalej zachováva inštitút konzultanta rigoróznej práce a témy pre rigorózne 

konanie sú schvaľované každoročne. Rigorózna práca podlieha kontrole originality 

Centrálnym registrom záverečných prác. 

Problematika rigorózneho konania je pravidelne (raz ročne) hodnotená na úrovni 

Kolégia dekana. Z obsahu hodnotení vyplýva, že za posledné roky dochádza k poklesu 

ukončených rigoróznych konaní. Kým v období rokov 2007 až 2013 sa pohyboval počet 

absolventov, ktorí získali titul PhDr. v priemere 33 ľudí na akademický rok, v ak. roku 

2013/2014 to bolo 14 absolventov, v ak. roku 2014/2015 to bolo 12 absolventov a v ak. roku 

2015/2016 počet ukončených rigoróznych konaní bol 14. Tento fakt pretrváva napriek tomu, 

že katedry inovovali témy rigoróznych prác a učitelia v pozícií školiteľov rigoróznych prác 

venujú rigorózantom primeranú pozornosť. 

Možno sa domnievať, že naznačený trend znižovania počtu obhájených rigoróznych 

prác súvisí s faktom, podľa ktorého zamestnávatelia vo väčšine prípadov získanie 

akademického titulu PhDr. nezohľadňujú v podobe finančného ohodnotenia, ani kariérneho 

postupu, navyše si uchádzač musí náklady spojené s absolvovaním rigorózneho konania 

hradiť sám. Inými slovami, získanie titulu PhDr. je vecou vlastnej ambície a ochoty 

absolventov fakulty. 
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ZÁVER 

 

Správa dokumentuje a hodnotí úroveň Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach vo 

vzdelávacej činnosti za ak. rok 2015/2016 a navrhuje opatrenia na skvalitnenie tejto činnosti. 

Vzdelávací proces je zložitým a náročným procesom, ktorého úspešnosť determinuje 

množstvo faktorov a množstvo vzájomne sa podmieňujúcich vzťahov s cieľom rozvoja 

osobnosti študenta. V tomto kontexte hodnotíme vzdelávací proces na fakulte pozitívne. 

 

Závery vyplývajúce z tejto správy a realizácia odporúčaní prijatých Vedeckou radou 

FVS 25. 11. 2015 

 Fakulta poskytuje vzdelávanie v troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme len 

v akreditovaných študijných programoch. Počet bakalárskych študijných programov: 3 (v 

tom 1 v externej forme štúdia). Počet magisterských študijných programov: 4 (v tom 1 

v externej forme štúdia). Počet doktorandských študijných programov: 2 (v tom 1 

v externej forme štúdia). 

 V ak. r. 2015/2016 vzrástol počet študijných programov o 1. Fakulta začala ponúkať 

štúdium v medzinárodnom magisterskom študijnom programe verejná politika a verejná 

správa v strednej Európe. 

 Obsah študijných programov bol inovovaný v bloku povinne voliteľných predmetov. 

Obsah jednotlivých predmetov sa každoročne aktualizuje.  

 Prijímacie konanie na bakalársky stupeň štúdia pre ak. r. 2015/2016 bolo prvý krát 

realizované bez vykonávania prijímacej skúšky.  

 V porovnaní s ak. r. 2014/2015 sa v ak. r. 2015/2016 pre bakalársky študijný program VS 

v dennej a externej forme štúdia počet prijatých a zapísaných študentov zvýšil; pre 

bakalársky študijný program EVS sa počet prijatých a zapísaných študentov zvýšil; pre 

magisterský študijný program VS v dennej a externej forme štúdia sa počet prijatých 

a zapísaných študentov znížil; pre magisterský študijný program EVS sa počet prijatých 

študentov zvýšil a počet zapísaných študentov je rovnaký. 

 V priebehu ak. r. 2015/2016 došlo k výraznejším zmenám (k zníženiu) v počte študentov 

v bakalárskom študijnom programe VS v dôsledku prerušenia a zanechania štúdia. 

 Počet študentov v nadštandardnej dĺžke štúdia sa zvýšil najmä v bakalárskom študijnom 

programe VS. 

 Výučbu zabezpečuje 31 vysokoškolských učiteľov (v tom 2 profesori, 8 docentov, 21 

odborných asistentov s ukončeným 3. stupňom vzdelania). Podiel „profesorov“ a 

„docentov“ na celkovom počte učiteľov fakulty je 32 %. 

 Učitelia fakulty v priemer plnia úväzkovú povinnosť stanovenú rektorom univerzity. 

 Pomer celkového počtu zapísaných študentov (N 790) a počtu učiteľov vo všetkých 

kategóriách (N 31) je 25,48. Pomer počtu zapísaných študentov v dennej forme štúdia (N 

666) a počtu učiteľov vo všetkých kategóriách (N 31)  je 21,48. 

 Úroveň kvality poznatkov študentov hodnotených na skúškach je pod strednou úrovňou. 

Vyššiu úroveň kvality poznatkov dosahujú študenti v povinne voliteľných predmetoch.  

 Povinným predmetom v magisterskom študijnom programe VS v dennej forme štúdia je 

odborná prax, ktorej sa zúčastnilo 72 študentov. Hodnotenia vedúcich praxe z pracovísk 

orgánov verejnej správy a organizácií verejného sektora v 12 hodnotiacich kritériách 

osciluje okolo známky „1“.  

 Štátne skúšky sa konali v 2 termínoch (jún, august). Záverečné práce (bakalárske 

a diplomové práce) študenti spracovali kvalitne, pretože len v jednom prípade bola 

záverečná obhájená neúspešne. Študenti študijného programu európska verejná správa 

v oboch stupňoch štúdia vykázali 100 %-tnú úspešnosť na štátnych skúškach. Najnižšiu 

mieru úspešnosti dosiahli študenti magisterského študijného programu verejná správa.     
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 Študenti mali možnosť hodnotiť pedagogický proces a učiteľov za celý akademický rok, 

pričom sa hodnotenie konalo osobitne za zimný a letný semester. Na hodnotenie bol prvý 

krát využitý elektronický dotazník. Záujem o poskytnutie spätnej väzby u študentov klesol. 

Tí, ktorí sa spätnej väzby zúčastnili, pedagogický proces a učiteľov v priemere hodnotili 

pozitívne.  

 Štipendiá zo štátneho rozpočtu. Prospechové štipendium bolo priznané 65 študentom, cena 

rektora bola udelená 3 študentom a mimoriadne štipendium bolo priznané 6 študentom.  

 Štipendiá z vlastných zdrojov. Prospechové štipendium bolo priznané 4 študentom, cena 

dekana bola udelená 1 študentovi a mimoriadne štipendiá boli priznané 13 študentom.  

 Od augusta 2016 má fakulta k dispozícii štatistický software IBM SPSS Statistics Premium 

a IBM SPSS AMOS (verzia concurrent user). 

 Ročný prírastok printových domácich a zahraničných titulov v knižnici so sídlom 

v priestoroch FVS sa zvýšil o 1232 titulov (celkový fond k 31. 12. 2015 bol 7933). Počet 

elektronických zdrojov bol celkovo 131. 

 Počet doktorandov v ak. r. 2015/2016 bol 20 (v tom 10 v internej forme štúdia). Do 1. roku 

v dennej forme štúdia boli prijatí 3 doktorandi (na externú formu 0). Dizertačnú skúšku 

vykonali 7 doktorandi. Úspešne absolvovali obhajobu dizertačnej práce 3 doktorandi. 

 V ak. r. 2015/2016 rigorózne konanie úspešne ukončili 14 rigorózanti.   

 Začalo dokumentovanie jednotlivých procesov v rámci vzdelávacej činnosti v kontexte 

teórie knowledge managementu. Vypracovaný bol pokyn k organizačnému zabezpečeniu 

odbornej praxe, ktorého súčasťou je potvrdenie o praxi a hodnotenie praxe a dohoda 

o vykonaní praxe. Vypracovaný bol pokyn o základných náležitostiach záverečných 

a rigoróznych prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole 

originality platný pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakultu verejnej 

správy. Vypracovaný bol Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej 

komisie Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Vypracovaný bol manuál pre vytvorenie zápisného listu, zápisu predmetov, prihlásenia sa 

na rozvrh a elektronického zápisu osobitne pre študentov v dennej a externej forme štúdia.  

Každoročne je aktualizovaný pokyn pre študentov a učiteľov osobitne pre zimný a letný 

semester k realizácii skúškového obdobia.  

 

 

Odporúčania pre budúce obdobie 

 Zvýšiť mieru spolupráce s praxou, napr. expertov z praxe využívať pri zabezpečovaní 

vybraných prednášok a seminárnych cvičení.  

 Naďalej inovovať blok povinne voliteľných predmetov z hľadiska kvality aj kvantity. 

 Zatraktívniť podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov a zintenzívniť propagáciu 

štúdia a fakulty vo verejnosti. 

 Dopracovať systém prijímania na štúdium zahraničných študentov. 

 Zatraktívniť štúdium pre študentov a tým ich k štúdiu motivovať (napr. vydávať e-

učebnice a e-učebné texty, využívať e-learning, zverejňovať základné tézy prednášok, 

resp. prednášky, vo výučbe viac využívať tvorivé metódy, vo väčšej miere prepájať 

teoretické poznatky s praxou). Zvýšiť motiváciu študentov k štúdiu, napr. ich zapájaním 

do vedecko-výskumnej činnosti učiteľov; využívať inštitút vedeckej pomocnej sily 

a pedagogickej pomocnej sily. 

 Dopracovať systém tzv. spätnej väzby v spolupráci s univerzitou a tým motivovať 

študentov k hodnoteniu kvality výučby a učiteľov. 
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PRÍLOHA 

 

 
Tab. 23 Študijné priemery za povinné predmety študijného programu verejná správa (Bc. + Mgr.) 

 
 

Stupeň 

 
Názov predmetu 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia 
Absolvovaný 

predmet 

Neúspešne 
absolvovaný  

predmet 
 

počet (FX) 

Absolvovaný 
predmet 

Neúspešne 
absolvovaný  

predmet 
 

počet (FX) 

 
Počet 

Priemer 
A-FX+X 

 
Počet 

Priemer 
A-FX+X 

Bc. Manažérska ekonomika 149 3,14 51 26 3,3 7 

 Politická veda 130 3,29 52 22 3,46 12 

 Sociológia 157 3,10 37 23 3,13 9 

 Štatistika 179 3,52 73 24 3,70 17 

 Teória práva 146 3,22 53 16 3,20 19 

 Všeobecná ekonomická teória 174 3,02 26 20 3,18 12 

 Základy verejnej správy 172 3,09 15 24 2,96 9 

 Ekonomika verejnej správy a VS 82 3,38 22 17 2,47 0 

 Organizačné správanie 81 3,05 58 9 3,34 21 

 Právo sociálneho zabezpečenia 90 3,19 22 12 3,20 10 

 Sociálna politika 99 2,73 11 16 2,83 2 

 Teórie správy a byrokracie 99 2,84 5 14 2,94 2 

 Ústavné právo SR 108 3,50 52 19 3,49 6 

 Verejné financie I. 96 3,24 19 11 3,62 14 

 Správne právo hmotné I. 98 3,08 13 14 3,39 7 

 Správne právo hmotné II. 89 2,69 3 15 2,58 2 

 Teória verejnej politiky 87 2,13 3 15 2,29 1 

 Účtovníctvo vo verejnej správe 101 2,90 8 16 2,95 1 

 Verejné financie II. 103 2,90 6 16 2,72 0 

Mgr. Daňové právo 73 2,32 3 12 2,69 3 

 Etika vo verejnej správe 73 2,10 2 10 2,79 2 

 Interkultúrna komunikácia 73 2,56 1 10 3,03 2 

 Komunálna politika 72 2,52 4 9 2,96 4 

 Osobitné druhy správneho konania 80 2,03 3 7 2,71 4 

 Regionálna ekonomika a rozvoj I. 71 2,72 1 10 3,09 4 

 Riadenie vo verejnej správe 67 2,10 4 9 2,23 11 

 Správne konanie 79 2,19 3 9 2,15 2 

 Základy trestnej zodpovednosti 78 2,83 12 12 3,33 18 

 Európske právo 84 2,62 3 12 3,23 2 

 Medzinárodné ekonomické vzťahy 84 2,1 2 12 2,83 1 

 Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej 
správe 

87 2,34 1 12 2,94 1 

 Regionálna ekonomika a rozvoj II. 82 2,65 2 12 3,00 2 

 Riadenie finančných tokov 85 2,44 3 12 2,69 2 

 Riadenie ľudských zdrojov vo VS 86 2,42 2 12 3,04 1 
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Tab. 24 Študijné priemery za povinne voliteľné predmety Bc. študijného programu verejná správa 

 
Názov predmetu 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia 
Absolvovaný 

predmet 
 

Neúspešne 
absolvovaný  

predmet 
 

počet (FX) 

Absolvovaný 
predmet 

Neúspešne 
absolvovaný  

predmet 
 

počet (FX) 

 
Počet 

Priemer 
A-FX+X 

 
Počet 

Priemer 
A-FX+X 

Bankovníctvo a poisťovníctvo 119 2,87 19 30 3,13 5 

Demografia 67 2,97 26 28 3,00 7 

Psychológia 114 2,90 19 - - - 

Základy účtovníctva 114 3,01 25 30 3,24 6 

NJ VS 2-dš 14 2,07 1 1 3,75 0 

AJ VS 2-dš 127 2,63 36 14 2,53 14 

Komunikácia a jazyková kultúra 41 2,03 4 13 2,70 4 

Organizácia volieb v SR 56 2,40 3 - - - 

Sociálna psychológia 61 2,59 0 - - - 

Ústavné systémy demokratických štátov 20 2,50 1 12 2,04 3 

Sociológia práva 59 2,21 1 - - - 

Tretí sektor a občianska spoločnosť 28 2,50 2 - - - 

Filozofia 29 2,65 1 - - - 

Komparatívna politológia 58 2,39 0 17 2,83 1 

Komunikácia v organizácii 85 176 0 14 2,36 0 

Manažérsko-finančné analýzy 19 2,8 3 - - - 

Metódy výskumu 24 2,31 3 19 2,89 0 

Financie a granty EÚ 22 2,33 0 - - -- 

Teritoriálny marketing 43 2,77 2 - - - 

 

 

Tab. 25 Študijné priemery za povinne voliteľné predmety Mgr. študijného programu verejná správa 

 
Názov predmetu 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia 
Absolvovaný 

predmet 
Neúspešne 

absolvovaný  
predmet 

 
počet (FX) 

Absolvovaný 
predmet 

 
Neúspešne 

absolvovaný  
predmet 

 
počet (FX) 

 
Počet 

Priemer 
A-FX+X 

 
Počet 

Priemer 
A-FX+X 

Medzinárodná politika 30 2,21 2 - - - 

Metódy rozhodovania 20 1,93 0 - - - 

Projektový manažment 14 1,91 2 - - - 

Správa daní a daňové konanie 26 1,71 0 9 2,1 3 

Vnútorná správa 51 1,49 1 9 2,00 2 

Kriminológia 51 1,59 0 - - - 

Ekonomická sociológia 14 1,50 0 - - - 

Strategické riadenie vo verejnej správe 22 2,20 0 12 2,42 1 
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Tab. 26 Študijné priemery za povinné predmety študijného programu európska verejná správa (Bc. + Mgr.) 
 
 

Stupeň 

 
Názov predmetu 

Denná forma štúdia 
Absolvovaný predmet Neúspešne 

absolvovaný  
predmet 

 
počet (FX) 

 
Počet 

Priemer 
A-FX+X 

Bc. Filozofia 22 2,66 2 

 Hospodárska politika Európskej únie 23 2,30 4 

 Makroekonómia 28 2,99 5 

 Politológia 19 3,25 5 

 Psychológia 24 2,16 2 

 Sociológia 21 2,69 4 

 Teória štátu a práva 20 3,43 13 

 Teória verejnej správy 25 2,61 2 

 Ústavné právo EÚ 22 2,55 6 

 1AJ EVS II. 23 2,08 1 

 Administratívny systém EÚ I. 17 2,98 4 

 Administratívny systém EÚ II. 19 1,70 2 

 Ekonomika verejnej správy Európskej únie 18 2,93 0 

 Európske správne právo 17 2,15 1 

 Finančné a manažérske účtovníctvo verejnej správy 18 3,08 0 

 Organizačné správanie 19 2,61 2 

 1NJ EVS IV. 1 1,00 0 

 1AJ EVS IV. 17 1,82 0 

 Európske pracovné právo 15 2,29 0 

 Manažment vo verejnej správe 15 2,48 0 

 Verejné financie v Európskej únii 15 2,68 0 

 1NJ EVS VI. 3 1,50 0 

 1AJ EVS VI. 11 1,59 0 

Mgr. Právo sociálneho zabezpečenia v EÚ 15 2,11 1 

 Medzinárodné ekonomické vzťahy 15 2,24 0 

 Regionálna politika 15 2,43 1 

 Ústavné systémy vybraných štátov Európskej únie 16 2,50 0 

 Verejná správa vo vybraných štátoch Európskej únie 14 2,44 3 

 OCJ – NJ II. 1 1,00 0 

 OCJ – AJ II. 13 2,27 0 

 Európska trestná politika 15 2,44 0 

 Európske daňové právo 14 2,13 0 

 Interkultúrna komunikácia 16 2,67 0 

 Medzinárodné obchodovanie 15 2,5 0 

 Diplomatický protokol a etiketa 16 1,79 0 

 Manažment v organizácii EÚ 16 1,06 0 

 OCJ – NJ IV. 4 1,00 0 

 OCJ – AJ IV. 12 2,23 0 
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Tab. 27 Študijné priemery za PVP študijného programu európska verejná správa (Bc. + Mgr.) 
 
 

Stupeň 

 
Názov predmetu 

Denná forma štúdia 
Absolvovaný predmet Neúspešne 

absolvovaný  
predmet 

 
počet (FX) 

 
Počet 

Priemer 
A-FX+X 

 
 
 
 
Bc. 

Logika a metodológia 23 2,39 0 

Teória verejnej politiky 23 2,43 2 

Bankovníctvo a poisťovníctvo v krajinách Európskej únie 8 2,55 1 

Sociológia práva 15 2,58 2 

Voľby a volebné systémy EÚ 13 1,82 1 

Svetové právne systémy 17 1,61 1 

Komunikácia v organizácii 7 1,93 0 

Projektový manažment 4 3,08 0 

Rozhodovacie procesy a princípy správneho konania 14 2,28 0 

 2FJ EVS II. 15 1,73 0 

Mgr.  Destinačný manažment a marketing 14 1,64 1 

 Ľudské práva a ich ochrana v Európskej únii 15 1,90 0 

 Prezentačné spôsobilosti v manažmente verejnej správy 20 1,14 2 

 Regionálna analýza  16 2,5 0 

 Ekonomická sociológia 13 1,86 0 

 

 
Tab. 28 Študijné priemery za PP študijného programu verejná politika a verejná správa v strednej Európe ( Mgr.) 

 
 

Stupeň 

 
Názov predmetu 

Denná forma štúdia 
Absolvovaný predmet Neúspešne 

absolvovaný  
predmet 

 
počet (FX) 

 
Počet 

Priemer 
A-FX+X 

 Miestna demokracia v strednej Európe 7 2,44 0 

 Problémy a perspektívy stredoeurópskej spoločnosti 7 2,21 0 

 Verejná ekonomika v strednej Európe 7 1,93 0 

Mgr. Kvantitatívne a kvalitatívne metódy analýzy a tvorby verejných 
politík 

7 3,09 0 

 Teória organizácie a riadenia vo verejnej správe 8 2,11 1 

 Hospodárska politika 9 2,17 0 

 Teória verejnej správy 7 2,00 2 

 Teória a tvorba verejnej politiky 8 1,81 1 

 

 

 

 

 

 


