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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 
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ÚVOD 

 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach už 17 rokov poskytuje kvalitné vzdelávanie 

len v akreditovaných študijných programoch, posledné 4 roky už vo všetkých stupňoch štúdia 

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

charakter, poskytujú kombináciu poznatkov z ekonómie, práva a sociálnych vied. 

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. Vykonávajú odborné praxe a stáže v SR a v 

zahraničí. Študenti môžu absolvovať časť štúdia v zahraničí v rámci programu ERASMUS na 

niektorej z partnerských univerzít. 

Dlhodobým cieľom fakulty je jej dobudovanie tak, aby vo všetkých oblastiach svojej 

činnosti predstavovala pevnú súčasť Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a ako 

vysokoškolská inštitúcia pripravujúca absolventov pre potreby verejnej správy napĺňala 

očakávania spojené s fungovaním fakulty tohto druhu z hľadiska vzdelávania, vedeckého 

výskumu, zahraničných vzťahov, ale aj expertíznej, poradenskej a lektorskej činnosti. 

V záujme dosiahnutia naznačeného cieľa fakulta bude: 

 uskutočňovať vzdelávanie, výskum a transfer poznatkov s vedomím svojej spoločenskej 

zodpovednosti vo vzťahu k Slovenskej republike a k zahraničiu, 

 sústavne upevňovať a rozvíjať akademickú excelentnosť a kvalitu vo všetkých 

oblastiach činnosti, 

 podporovať internacionalizáciu a globalizáciu vzdelávacích a vedecko-výskumných 

aktivít, upevňovať a rozvíjať sieť vzťahov so zahraničnými partnermi a domácimi 

inštitúciami v oblasti verejnej správy. 

 

Predkladaná správa dokumentuje úroveň Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach vo 

vzdelávacej činnosti za ak. rok 2014/2015 a je spracovaná v kontexte Dlhodobého zámeru na 

roky 2012 – 2017. 

Kvalitu fakulty, jej obraz pre externé i interné prostredie a jej image tvoria nielen 

učitelia, ale aj študenti. Prijímanie kvalitných absolventov stredných škôl a práca pre a so 

študentmi je preto fundamentálnou činnosťou fakulty. Z tohto aspektu k prioritným úlohám 

patrí propagácia 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 celouniverzitnej akcie Deň 

otvorených dverí a v rámci fakultnej akcie Otvorená fakulta. Prijímanie uchádzačov na 

štúdium bolo realizované na základe vykonania prijímacej skúšky. 

Jednotky študijných programov (povinné a povinne voliteľné predmety) sú koncipované 

tak, aby boli v súlade s jadrom študijného odboru, pričom sú priebežne inovované. Povinné 

predmety tvoria ustálenú koncepciu. Povinne voliteľné predmety sú vytvárané v súlade 

s teoretickým poznaním a požiadavkami praxe. Podpora študentov sa týka predovšetkým 

oblastí štipendií, knižnično-informačných služieb, informačno-komunikačných technológií a 

poradenstva. 

 

Správa o úrovni fakulty vo vzdelávacej činnosti za ak. rok 2014/2015 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. 

 



5 
 

1 ŠTÚDIUM NA FAKULTE A PREDMETY ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

 

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

2014/2015 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). 

 
Tab. 1 Štruktúra študijných programov  

Stupeň Študijný program Forma Garant 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Bakalárske študijné programy. FVS v bakalárskom stupni štúdia v ak. r. 2014/2015 

poskytovala štúdium v študijnom programe verejná správa a v študijnom programe európska 

verejná správa. Štúdium v študijnom programe verejná správa bolo poskytované v dennej 

a v externej forme štúdia. Štúdium v študijnom programe európska verejná správa bolo 

poskytované v dennej forme štúdia. Garantom bakalárskeho študijného programu verejná 

správa je prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. Garantkou bakalárskeho študijného programu európska 

verejná správa je doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 

Absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu verejná správa získavajú 

vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej politiky 

a verejnej správy. Absolventi bakalárskeho študijného programu európska verejná správa sú 

pripravení pôsobiť ako odborníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora 

v Slovenskej republike, v inštitúciách Európskej únie, ako aj v medzinárodných 

organizáciách. 

 

Magisterské študijné programy. FVS v nadväzujúcom magisterskom stupni štúdia 

v ak. r. 2014/2015 poskytovala štúdium v študijnom programe verejná správa a v študijnom 

programe európska verejná správa. Štúdium v študijnom programe verejná správa bolo 

poskytované v dennej a v externej forme štúdia. Štúdium v študijnom programe európska 

verejná správa začalo byť poskytované od ak. r. 2014/2015. Realizuje sa v dennej forme 

štúdia. Garantom magisterského študijného programu verejná správa je prof. JUDr. Igor 

Palúš, CSc. Garantkou magisterského študijného programu európska verejná správa je prof. 

Ing. Viktória Bobáková, CSc.   

Magisterské študijné programy verejná správa a európska verejná správa poskytujú 

prehlbujúce a rozširujúce poznatky v rámci študijného odboru Verejná politika a verejná 

správa. Absolventi sú pripravení na výkon najnáročnejších odborných a analytických činností 

a zároveň sú pripravovaní na prácu v riadiacich pracovných pozíciách. 

 

Doktorandský študijný program. FVS v doktorandskom stupni štúdia v ak. r. 

2014/2015 ponúkala štúdium v študijnom programe verejná správa. Garantom 

doktorandského študijného programu verejná správa je prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 
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Fakulta usiluje o zatraktívnenie ponuky študijných programov na trhu vzdelávania. 

V spolupráci so Slezskou univerzitou v Opavě, Fakultou veřejných politik vytvorila 

medzinárodný 2-ročný spoločný magisterský študijný program verejná politika a verejná 

správa v strednej Európe. Tento program bol úspešne akreditovaný v roku 2015 v študijnom 

odbore Verejná politika a verejná správa v Slovenskej republike a ako študijný program 

mezinárodní teritoriální studia v Českej republike. Od ak. r. 2015/2016 je študijný program 

uskutočňovaný na oboch fakultách ako tzv. program joint degree. Študenti absolvujú 

interdisciplinárny charakter štúdia zohľadňujúci a berúci do úvahy špecifiká, spoločné znaky 

a obdobné podmienky v štátoch strednej Európy. Garantom študijného programu je prof. 

JUDr. Igor Palúš, CSc. 

 

 

Študijné jednotky – predmety študijných programov. Študijné programy vo 

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

unikátnu kombináciu poznatkov z ekonómie, práva a sociálnych vied využiteľnú 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 podľa oblasti zamerania, 

pričom garantujú ich kvalitu (tab. 2 až 9). 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.  

Výučbu predmetov študijných programov zabezpečujú 4 odborné katedry, a to Katedra 

ekonomiky a riadenia verejnej správy (ďalej len „KEaRVS“), Katedra verejnoprávnych 

disciplín (ďalej len „KVPD“), Katedra sociálnych štúdií (ďalej len „KSŠ“) a Katedra verejnej 

politiky a teórie verejnej správy (ďalej len „KVPaTVS“).  

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

zásady o tretinovom zastúpení predmetov z oblasti práva, ekonómie a ekonomiky a z oblastí 

sociálnych vied a teórie verejnej správy.  

Prehľad povinných predmetov v bakalárskych a magisterských študijných programoch 

verejná správa a európska verejná správa v dennej forme štúdia v ak. roku 2014/2015 

uvádzajú tab. 2 – 5. 

 

    
Tab. 2 Zoznam povinných predmetov Bc. študijného programu verejná správa podľa katedier 

Povinné predmety bakalárskeho študijného programu verejná správa – denná forma  

Katedra ekonomiky 
a riadenia VS 

Katedra verejnoprávnych 
disciplín 

Katedra sociálnych štúdií Katedra verejnej politiky 
a teórie verejnej správy 

Manažérska ekonomika Teória práva Sociológia Všeobecná ekonomická  
teória 

Ekonomika VS 
a verejného sektora 

Štátoveda Štatistika Základy verejnej správy 

Verejné financie I. Ústavné právo Teórie správy a byrokracie Politická veda 

Verejné financie II.  Právo sociálneho 
zabezpečenia 

Organizačné správanie Sociálna politika 

Účtovníctvo vo VS Správne právo hmotné I.  Teória verejnej politiky  

 Správne právo hmotné II.   
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Tab. 3 Zoznam povinných predmetov Bc. študijného programu európska verejná správa podľa katedier 

Povinné predmety bakalárskeho študijného programu európska verejná správa – denná forma  

Katedra ekonomiky 
a riadenia VS 

Katedra verejnoprávnych 
disciplín 

Katedra sociálnych 
štúdií 

Katedra verejnej politiky 
a teórie verejnej správy 

Makroekonómia Teória štátu a práva Psychológia  Teória verejnej správy 

Ekonomika VS Európskej 
únie 

Ústavné právo EÚ Sociológia  Filozofia  

Finančné a manažérske 
 účtovníctvo 

Administratívny systém EÚ I. Organizačné správanie Politológia  

Manažment vo VS Administratívny systém EÚ II.  Hospodárska politika EÚ 

Verejné financie 
v Európskej únii 

Európske správne právo   

 Európske pracovné právo   

 
Tab. 4 Zoznam povinných predmetov Mgr. študijného programu verejná správa podľa katedier 

Povinné predmety magisterského študijného programu verejná správa – denná forma  

Katedra ekonomiky 
a riadenia VS 

Katedra verejnoprávnych 
disciplín 

Katedra sociálnych štúdií Katedra verejnej politiky 
a teórie verejnej správy 

Regionálna ekonomika 
a rozvoj I. 

Správne konanie Interkultúrna komunikácia Etika vo verejnej správe 

Riadenie vo VS Daňové právo Riadenie ľudských zdrojov 
vo VS 

Komunálna politika 

Regionálna ekonomika 
a rozvoj II. 

Osobitné druhy správneho 
konania 

Sociálno-psychologický 
výcvik 

Medzinárodné ekonomické 
vzťahy 

Riadenie finančných tokov Základy trestnej 
zodpovednosti 

  

 Pracovnoprávne vzťahy vo 
VS 

  

 Európske právo   

 
Tab. 5 Zoznam povinných predmetov Mgr. študijného programu európska verejná správa podľa katedier 

Povinné predmety magisterského študijného programu európska verejná správa – denná forma  

Katedra ekonomiky 
a riadenia VS 

Katedra verejnoprávnych 
disciplín 

Katedra sociálnych 
štúdií 

Katedra verejnej politiky 
a teórie verejnej správy 

Regionálna politika Ústavné systémy vybraných 
štátoch EÚ 

Interkultúrna komunikácia Verejná správa vo vybraných 
štátoch Európskej únie 

Medzinárodné obchodovanie Európske sociálne právo  Medzinárodné ekonomické 
vzťahy 

Manažment v organizácii v EÚ Európska trestná politika  Diplomatický protokol a etiketa 

 Európske daňové právo   

 

 

Zo štruktúry povinných predmetov študijného programu verejná správa a študijného 

programu európska verejná správa v bakalárskom a v magisterskom stupni štúdia najvyšší 

počet týchto predmetov zabezpečuje Katedra verejnoprávnych disciplín (ďalej len „KVPD“). 

 

Povinne voliteľné predmety majú rozširovať poznanie získavané v rámci štúdia 

povinných predmetov a majú umožniť študentovi špecializáciu na ním vybranú oblasť. 

Ponuka povinne voliteľných predmetov je tvorená na základe vedecko-výskumnej činnosti 

učiteľov fakulty, reaguje aj na potreby praxe a odráža tiež personálne možnosti jednotlivých 

katedier. Prehľad povinne voliteľných predmetov študijných programov 1. a 2. stupňa 

v dennej forme štúdia v ak. roku 2014/2015 poskytujú tab. 6 – 9. 
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Tab. 6 Zoznam povinne voliteľných predmetov Bc. študijného programu verejná správa podľa katedier 
Povinne voliteľné predmety bakalárskeho študijného programu verejná správa – denná forma 

Katedra ekonomiky 
a riadenia VS 

Katedra verejnoprávnych 
disciplín 

Katedra sociálnych štúdií Katedra verejnej politiky 
a teórie verejnej správy 

Bankovníctvo a 
 poisťovníctvo 

Ústavné systémy 
 demokratických štátov 

Psychológia  Dejiny VS na Slovensku 

Základy účtovníctva Ochrana obč. práv vo VS Sociálna antropológia Svetová ekonomika (NJ) 

Manažérsko-finančné 
analýzy 

 Demografia  Komparatívna politológia 

Teritoriálny marketing  Sociálna psychológia Tretí sektor a občianska 
spoločnosť 

  Sociológia práva Filozofia 

  Komunikácia a jazyková 
kultúra 

Vývoj politického systému 
na Slovensku v 20. stor.  

  Metódy výskumu  

  Komunikácia v organizácii  

  Organizačná kultúra  

 
Tab. 7 Zoznam povinne voliteľných predmetov Bc. študijného programu európska verejná správa podľa katedier   

Povinne voliteľné predmety bakalárskeho študijného programu európska verejná správa – denná forma 

Katedra ekonomiky 
a riadenia VS 

Katedra verejnoprávnych 
disciplín 

Katedra sociálnych 
štúdií 

Katedra verejnej politiky 
a teórie verejnej správy 

Manažérska ekonomika Rozhodovacie procesy 
a princípy správneho konania 

Logika a metodológia  Teória verejnej politiky 

Bankovníctvo 
a poisťovníctvo v krajinách 
EÚ 

 Sociológia práva Integračné procesy v 
Európe 

Projektový manažment  Komunikácia v organizácii Sociálna politika 

   Politická geografia sveta 

 

 
Tab. 8 Zoznam povinne voliteľných predmetov Mgr. študijného programu verejná správa podľa katedier   

Povinne voliteľné predmety magisterského študijného programu verejná správa – denná forma  

Katedra ekonomiky 
a riadenia VS 

Katedra verejnoprávnych 
disciplín 

Katedra sociálnych štúdií Katedra verejnej politiky 
a teórie verejnej správy 

Projektový manažment Vnútorná správa Psychológia kultúrnej 
a etnickej diverzity  

Medzinárodná politika  

Metódy rozhodovania Kriminológia Ekonomická sociológia  Svetová ekonomika (NJ) 

Strategické riadenie vo VS Správa daní a daňové 
konanie 

  

 

 
Tab. 9 Zoznam povinne voliteľných predmetov Mgr. študijného programu európska verejná správa podľa katedier   

Povinne voliteľné predmety magisterského študijného programu európska verejná správa – denná forma  

Katedra ekonomiky 
a riadenia VS 

Katedra verejnoprávnych 
disciplín 

Katedra sociálnych štúdií Katedra verejnej politiky 
a teórie verejnej správy 

Destinačný manažment  
a marketing 

Európsky colný priestor Rozvoj komunikačných 
a sociálnych zručností 

Wirtschaftssysteme (NJ) 

Decision Making Methods 
(AJ) 

Ľudské práva a ich ochrana 
v Európske únii 

Demografia SR a EÚ Communication in 
International Relations (AJ) 

Regionálna analýza Medzinárodné zmluvné právo Štatistické metódy pre potreby 
európskej administratívy 

 

 Súdny systém Európskej únie Kvantitatívne a kvalitatívne 
metódy výskumu 

 

  Psychológia rozhodovania  

  Zvládanie a riešenie konfliktov  

  Manažment pracovnej 
motivácie 
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Podľa v tabuľkách uvedeného zoznamu povinne voliteľných predmetov (ďalej len 

„PVP“) pre bakalárske štúdium je ponúkaných 32 PVP (v tom pre študijný program VS 21) 

a pre magisterské štúdium je ponúkaných 26 PVP (v tom pre študijný program VS 10). Pre 1. 

aj 2. stupeň štúdia najviac predmetov ponúka Katedra sociálnych štúdií (n=13 KEaRVS; n=10 

KVPD; n=21 KSŠ; n=14 KVPaTVS). KVPD ponuku PVP orientuje predovšetkým na 

magisterský stupeň štúdia. KVPaTVS ponuku PVP orientuje predovšetkým na prvý stupeň 

štúdia. KSŠ v 1. stupni štúdia ponúka PVP predovšetkým pre študijný program verejná 

správa a v 2. stupni štúdia ponúka PVP predovšetkým pre študijný program európska verejná 

správa. 

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. 

 

 

 

Návrh na zlepšenie 

 Naďalej inovovať študijné programy z hľadiska aktualizácie ponuky predovšetkým 

povinne voliteľných predmetov.  

 Naďalej inovovať jednotky študijných programov (obsah predmetov) v súlade 

s teoretickým poznaním.  

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

vybraných prednášok a seminárnych cvičení.  

 Vo výučbe vo vyššej miere využívať prostriedky IKT. 

 

 

 

 

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 tiež inzerciou z úrovne univerzity, účasťou na propagačných výstavách, napr. 

ProEduco a aj celouniverzitnou akciou „Deň otvorených dverí“. Okrem toho fakulta v marci 

2015 uskutočnila propagačnú akciu „Otvorená fakulta“. 

 

 

2.1 Prijímacie konanie na bakalársky stupeň štúdia a zápis na štúdium 

 

Fakulta pre ak. r. 2014/2015 ponúkala uchádzačom o štúdium 2 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 

formu elektronickej alebo klasickej (písomnej) formy prihlášky. Mohli sa prihlásiť len na 

jeden študijný program a na jednu formu štúdia. Najneskorší termín podania prihlášky bol 

stanovený na deň 31. 03. 2014. Prijímacie konanie bolo realizované s vykonaním prijímacej 

skúšky, ktorá sa konala 13. 06. 2014. Uchádzači absolvovali písomnú formu testu. Jeho 

obsahom boli otázky zo základov práva, Ústavy SR, základov ekonómie a ekonomiky, 

základov sociológie, základov politológie a z cudzieho jazyka. Výsledky prijímacieho 

konania boli zverejnené na internetovej stránke fakulty a uchádzačom boli doručené písomne. 
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Tabuľky 10 a 11 uvádzajú trend vývoja počtu prihlásených, prijatých a zapísaných 

uchádzačov o štúdium. 

Počet uchádzačov, ktorí podali prihlášku na študijný program verejná správa v dennej 

forme štúdia klesol oproti ak. r. 2013/2014 o 34 % (tab. 10). Záujem prejavený podaním 

prihlášky na štúdium v externej forme je za sledované obdobie stabilný. V ak. r. 2014/2015 sa 

na štúdium v oboch formách zapísalo takmer 72 % z prijatých uchádzačov. 

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

Forma 
štúdia 

Počet uchádzačov, ktorí boli   
zapísaní / 

prijatí  
2014/2015  

i 

prihlásení  prijatí zapísaní na štúdium 
 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Denná 344 326 214 220 219 199 147 140 143 0,72 

Externá 34 30 28 31 27 24 22 20 17 0,71 

Spolu 378 356 242 251 246 223 169 160 160 0,72 

 
 

Za sledované obdobia je trend vývoja počtu prihlásených na bakalársky študijný 

program európska verejná správa negatívny (tab. 11). V ak. r. 2014/2015 sa na štúdium 

prihlásilo 64 % uchádzačov z počtu uchádzačov, ktorí sa na štúdium prihlásili v ak. r. 

2012/2013. Úspešnosť prihlásených a prijatých uchádzačov bola v ak. r. 2014/2015 vysoká 

(94 %). Na štúdium sa zapísalo 71 % z prijatých uchádzačov. 

 
Tab. 11 Prijímacie konanie pre študijný program európska verejná správa v dennej forme štúdia  

Stupeň 
štúdia 

Počet uchádzačov, ktorí boli   
index – 

zapísaní / 
prijatí  

2014/2015  

prihlásení  prijatí zapísaní na štúdium 
 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Bc. 51 47 33 48 39 31 22 29 22 0.71 

 
 

2.2 Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia a zápis na štúdium 

 

Fakulta pre ak. r. 2014/2015 ponúkala uchádzačom o štúdium 2 magisterské študijné 

programy, pričom študijný program európska verejná správa bol ponúkaný len v dennej 

forme štúdia. Uchádzači sa na štúdium mohli prihlásiť do 31. 03. 2014. Absolventi 

bakalárskeho študijného programu verejná správa na UPJŠ v Košiciach – FVS boli prijímaní 

na magisterské štúdium bez prijímacích skúšok (na tú formu štúdia, v ktorej študovali), na 

základe prihlášky na vysokoškolské štúdium. Prijímaciu skúšku konali dňa 26. 08. 2014 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 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). 
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Trend vývoja počtu prihlásených uchádzačov na magisterský študijný program verejná 

správa za ak. r. 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 je negatívny; výraznejšie sa prejavil 

v externej forme štúdia (tab. 12). 

V ak. r. 2014/2015 boli prvý krát prijímaní študenti na magisterský študijný program 

európska verejná správa (tab. 13). 

 
Tab. 12 Prijímacie konanie pre študijný program verejná správa v magisterskom stupni štúdia  

Forma 
štúdia 

Počet uchádzačov, ktorí boli  
index – 
zapísaní / 
prijatí 
2014/2015  

prihlásení  prijatí zapísaní na štúdium 
 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Denná 157 129 105 144 121 93 133 110 86  0,92 

Externá 63 34 26 63 31 19 39 24 12   0,63 

Spolu 220 163 131 207 152 112 172 134 98 0,88 

 

 
Tab. 13 Prijímacie konanie pre študijný program európska verejná správa  

Stupeň 
štúdia 

Počet uchádzačov, ktorí boli  

prihlásení  prijatí zapísaní na štúdium 
 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015  

Mgr. - - 17 - - 16 - - 16  

 

 

Pokles záujmu o štúdium determinuje viacero faktorov. Jedným z nich je nepriaznivý 

demografický vývoj, ďalej to môže byť miera konkurencie a rastúca intenzita konkurenčného 

boja na trhu vzdelávania súvisiaca s existenciou súkromných vysokých škôl, ktorých 

podmienky štúdia sú pre uchádzačov lákavé, tiež sa mohla prejaviť nedostatočná propagácia 

fakulty a štúdia vo verejnosti. 

 

 

Návrhy na zlepšenie 

 Na základe identifikácie faktorov spôsobujúcich pokles záujmu o štúdium, zintenzívniť 

propagáciu štúdia na fakulte. 

 Posilniť imidž fakulty vo verejnosti s využitím nástrojov marketingového mixu. Napr. 

prezentovať fakultu s využitím nástroja „Personalities“ (osobnosti) – vedecko-

pedagogické osobnosti sú zdrojom atraktivity a tiež akredibility; nástroja „Product“ 

(produkt) – prezentovať študijné programy a predmety študijných programov ako 

komplexný produkt v kontexte očakávaní cieľového trhu. 

 Zatraktívniť podmienky prijatia na štúdium (napr. na úrovni univerzity usilovať o 

zníženie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania). 

 Systémovo riešiť prijímanie na štúdium zahraničných študentov. 

 

 

 

 

2.3 Prijímacie konanie konané v ak. r. 2014/2015 na ak. r. 2015/2016 

 

V ak. roku 2014/2015 bolo realizované prijímacie konanie na študijný program verejná 

správa v bakalárskom a v magisterskom stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia a na 

študijný program európska verejná správa v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 

v dennej forme štúdia a na spoločný medzinárodný študijný program verejná politika 
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a verejná správa v strednej Európe v študijnom odbore č. 3.1.7 Verejná politika a verejná 

správa (tab. 14). 

Na bakalársky stupeň štúdia fakulta nerealizovala prijímacie skúšky. Uchádzači boli 

v prijímacom konaní prijímaní na základe priemerného prospechu zo strednej školy. 

Priemerný prospech na strednej škole bol vypočítaný ako priemer známok na polročných 

a koncoročných vysvedčeniach za 1. až 3. rok štúdia a na polročnom vysvedčení za 4. ročník. 

Takto určený výsledok mohol uchádzač o štúdium doplniť výsledkom Národnej porovnávacej 

skúšky (NPS; Scio). Na účel prijímacieho konania brala fakulta do úvahy test Všeobecných 

študijných predpokladov alebo v jeho českej verzii – Obecné studijní předpoklady. Test bolo 

možné absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok, ktoré zabezpečovala 

spoločnosť Scio. 

Prihlášku na medzinárodný spoločný magisterský študijný program verejná politika 

a verejná správa v strednej Európe mohli uchádzači podať do 10. 07. 2015. Fakulta plánovala 

prijať maximálne 15 uchádzačov o štúdium. Prijímacia skúška sa konala 26. 08. 2015. 

Základnou podmienkou prijatia na štúdium bolo ukončenie bakalárskeho stupňa študijného 

programu verejná politika, študijného programu verejná správa, alebo ukončenie 

bakalárskeho stupňa štúdia politologického, sociologického a ekonomického zamerania. 

Prijímaciu skúšku tvorili tieto oblasti: Teória verejnej politiky, Teória verejnej správy, 

Spoločensko-politický prehľad doma a v zahraničí. Uchádzači dostali pozvánku na prijímacie 

skúšky najmenej 30 dní pred ich konaním. 

 
Tab. 14 Štatistika prijímacieho konania pre ak. r. 2015/2016 

  
Stupeň 

Forma 
štúdia 

Študijný program  
Plán prijatia 

Počet uchádzačov 

Prihlásených Prijatých Zapísaných 

 
Bc. 

Denná Verejná správa 300 362 315 175 

Externá Verejná správa 80 47 46 32 

Denná Európska verejná správa 80 65 62 23 

 
 

Mgr. 

Denná Verejná správa  92 90 70 

Externá Verejná správa  17 13 10 

Denná Európska verejná správa  20 20 15 

Denná Verejná politika a verejná 
správa v strednej Európe 

15 8 8 7 

 

 

 

3 ŠTUDENTI V 1. A 2. STUPNI ŠTÚDIA 

 

Celkový počet študentov zapísaných na štúdium študijných programov prvého až 

tretieho stupňa štruktúrovaných podľa vybraných kritérií uvádzajú tabuľky č. 15 až 19. 

Celkový počet študentov má od ak. r. 2010/2011 klesajúcu tendenciu, pričom 

výraznejšie sa zníženie počtu študentov prejavuje v externej forme štúdia (tab. 19). Počet 

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

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

verejná správa sa tiež poskytuje od ak. r. 2014/2015. 

V ak. r. 2014/2015 sa na štúdium v dennej forme štúdia zapísalo celkom 657 študentov. 

Oproti ak. r. 2013/2014 sa celkový počet zapísaných študentov na dennú formu štúdia znížil 

o 6,7 % (n=47 študentov). 
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Tab. 15 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. 

 
2010/2011 

Bc. VS,  476 110 176 45 652 

Mgr. VS 262 119 99 44 361 

Σ  738 229 275 99 1013 
 
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 

 
Tab. 16 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 

 
2010/2011 

Bc. VS 229 318 72 81 100 81 

Mgr. VS 103 138 75 43 53 81 

Σ 332 456 73 124 153 81 

 
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 
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V štruktúre študentov podľa pohlavia majú výrazné zastúpenie ženy v dennej aj externej 

forme štúdia (tab. 16). Miera feminizácie je vysoká, korešponduje ale s feminizáciou štúdia v 

spoločenských vedách. Ženy tvoria cca 70 % študentov fakulty. 

 
 
Tab. 17 Počet študentov v dennej forme štúdia podľa študijných programov a rokov štúdia v ak. r. 2014/2015  

Stupeň Študijný 
program 

Ročník Zapísaní  Prerušené 
štúdium 

Zanechané 
štúdium 

Vylúčení zo 
štúdia 

Stav 
k 31.08.2015 

 
 
Bc. 

 
VS 

1. 145 5 12 25 105 / 79 Ž 

2. 119 4 8 10 101 / 78 Ž 

3. 113 9 4 3 12* / 10 Ž 

Spolu 377 18 24 38 221 / 167 Ž 

 
EVS 

1. 22 2 2 1 17 / 16 Ž 

2. 19 2 0 2 14 / 11 Ž 

3. 22 0 0 1 3* / 2 Ž 

Spolu 63 4 2 4 36 / 30 Ž 

 
 
Mgr. 

 
VS 

1. 86 0 1 0 85 / 55 Ž 

2. 115 2 1 4 9* / 3 Ž 

Spolu 201 2 2 4 94 / 58 Ž 

 
EVS 

1. 16 0 0 0 16 / 11 Ž 

Spolu 16 0 0 0 16 / 11 Ž 

*Zostatok v poslednom ročníku pre neúspešne absolvované povinnosti (študenti ďalej študujú v nadštandardnej 
dĺžke štúdia). 

 

Zmena počtu študentov v dennej forme štúdia podľa jednotlivých rokov štúdia je 

nevýrazná (tab. 17). Počet študentov sa mení kvôli prerušeniu, zanechaniu a vylúčeniu zo 

štúdia (úspešné absolvovanie štúdia štátnou skúškou uvádza časť 5 tejto správy). 

K výraznejším zmenám dochádza skôr na prvom stupni štúdia. Študenti sa na štúdium 

zapisujú nielen  k 01. 09. príslušného ak. roka, ale aj v jeho priebehu po ukončení prerušenia 

štúdia. V dôsledku dôvodov, ktoré uvádza tabuľka, sa počet študentov bakalárskeho štúdia 

študijného programu verejná správa znížil o 21 %; bakalárskeho štúdia študijného programu 

európska verejná správa znížil o takmer 16 %; magisterského štúdia študijného programu 

verejná správa znížil o 4 % (počet študentov sa nezmenil v magisterskom študijnom programe 

európska verejná správa).  

 

Počet študentov študujúcich v nadštandardnej dĺžke štúdia sa v porovnaní údajov za ak. 

r. 2013/2014 a ak. r. 2014/2015 takmer nezmenil (tab. 18). 

 
Tab. 18 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 

 

 

V ak. r. 2014/2015 sa na štúdium v externej forme štúdia zapísalo celkom 110 

študentov. Oproti ak. r. 2013/2014 sa celkový počet zapísaných študentov na dennú formu 

štúdia znížil o 36 % (n=62 študentov). Klesajúci počet študentov v externej forme štúdia 

môže determinovať viacero faktorov, napr. demografický vývoj, nasýtenie tohto segmentu 

trhu, spoplatnenie štúdia. 
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Tab. 19 Počet študentov v externej forme štúdia v študijnom programe verejná správa podľa rokov štúdia v ak. 
r. 2014/2015 

Stupeň Ročník Zapísaní  Prerušené 
štúdium 

Zanechané 
štúdium 

Vylúčení zo 
štúdia 

Stav 
k 31.08.2015 

 
Bc. 

1. 18 1 2 0 17 / 12 Ž 

2. 19 1 0 2 16 / 12 Ž 

3. 24 6 2 2 5 / 3 Ž 

Spolu 61 8 4 4 38 / 27 Ž 

 
Mgr. 

1. 13 0 0 0 13 / 7 Ž 

2. 36 2 2 2 4 / 3 Ž 

Spolu 49 2 2 2 17 / 10 Ž 

 

Zmeny v počte študentov súvisiace s prerušením, zanechaním a vylúčením zo štúdia 

v externej forme štúdia študijného programu verejná správa boli nižšie ako v ak. r. 2013/2014, 

kedy v 1. stupni štúdia sa počet znížil o 25 študentov a v 2. stupni štúdia o 17 študentov. 

Pokles počtu študentov podľa údajov uvedených v tab. 19 v ak. r. 2014/2015 je v 1. stupni 

štúdia 16 (26,23 %) a v 2. stupni štúdia je 6 (12,24 %). 

 

 

4 VYSOKOŠKOLSKÍ  UČITELIA 

 

V ak. r. 2014/2015 v porovnaní s ak. r. 2013/2014 došlo k miernemu skvalitneniu 

kvalifikačnej štruktúry učiteľov v kategórii docenti, pričom sa ale zvýšil aj celkový počet 

učiteľov o rovnakú hodnotu (tab. 20). Počet docentov sa zvýšil zo 7 na 9 (+2) a celkový počet 

učiteľov sa zvýšil z 28 na 30 (+2). Podiel „profesorov“ a „docentov“ na celkovom počte 

učiteľov fakulty je 36,66 %. Podiel „profesorov“ na celkovom počte učiteľov fakulty je 6,66 

% a podiel „docentov“ je 30 %. 

 
Tab. 20 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 

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

 

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

21). V ak. r. 2014/2015 zabezpečovalo 9 externých učiteľov 10 predmetov, z toho 2 učitelia 

zastupovali internú učiteľku na materskej dovolenke. 

 
Tab. 21 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 
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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 

2013/2014 a v ak. roku 2014/2015 úväzkovú povinnosť neplnila viac ako tretina učiteľov 

fakulty. 

Pomer počtu zapísaných študentov (n=767) a počtu učiteľov vo všetkých kategóriách 

(n=30) je 25,56. Pomer počtu zapísaných študentov v dennej forme štúdia (n=657) a počtu 

učiteľov vo všetkých kategóriách (n=30) je 21,9. 

 

 

 

Návrhy na zlepšenie 

 Vytvoriť systém (pravidlá a podmienky) na intenzívnejšie skvalitňovanie kvalifikačnej 

štruktúry interných učiteľov fakulty. 

 Riešiť neplnenie úväzkovej povinnosti učiteľov napr. zvýšením počtu povinne 

voliteľných predmetov. 

 Vo výučbe viac využívať odborníkov z praxe (napr. na vybrané prednášky). 

 

 

 

 

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 zisťujú 

spokojnosť u študentov zapísaných na daný predmet a študenti, ktorým hodnotenie kvality 

výučby umožňuje zákon. 

 

 

5.1 Hodnotenie vzdelanostnej úrovne študentov v priebehu ak. roka 2014/2015 

 

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 aj na Pedagogickom dni, ktorý sa realizuje vždy pred začiatkom semestra. 

Tabuľky 24 – 28 prezentujú hodnotenia absolvovaných predmetov podľa študijných 

programov a stupňov štúdia. Tabuľky 22 – 23 ukazujú priemerné hodnoty udelených 

klasifikačných stupňov v ak. roku 2014/2015 podľa študijných programov, stupňov štúdia 

a typov predmetov. 
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Úspešné absolvovanie predmetu učiteľ klasifikuje stupňom „A“ až „E“. Neúspešné 

absolvovanie predmetu je klasifikované stupňom „FX“. 

Vzdelanostná úroveň študentov podľa hodnotenia absolvovaných predmetov klesá. V 

ak. r. 2014/2015 v hodnotení úspešne absolvovaných predmetov sa najčastejšie vyskytovali 

klasifikačné stupne „C“, „D“ a „E“. Najmenej úspešní v absolvovaní predmetov boli študenti 

v bakalárskom štúdiu študijného programu verejná správa. Kvalita poznatkovej úrovne 

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

študijných programoch je vyššia v porovnaní s 1. stupňom štúdia. 

 

 
Tab. 22 Hodnotenie študentov v dennej forme štúdia v ak. r. 2014/2015  

 
Stupeň 

Štud. 
prog. 

 
Typ predmetu 

Klasifikácia 

A B C D E FX 

 
 
Bc. 

 
VS 

PP 137 197 396 521 702 1894 

% 3,56 5,12 10,28 13,54 18,25 49,23 

PVP 124 177 255 244 203 446 

% 8,56 12,22 17,60 16,84 14,00 30,78 

 
EVS 

PP 81 60 72 67 102 219 

% 13,48 9,98 11,98 11,15 16,97 36,44 

PVP 36 35 41 32 29 29 

% 17,82 17,33 20,30 15,84 14,35 14,36 

 
 
 
Mgr.  

 
VS 

PP 287 288 345 271 207 320 

% 16,71 16,76 20,08 15,77 12,05 18,63 

PVP 126 63 58 27 13 15 

% 41,72 20,86 19,21 8,94 4,30 4,97 

 
EVS 

PP 35 21 22 7 4 8 

% 36,05 21,66 22,69 7,23 4,12 8,25 

PVP 10 11 9 8 3 4 

% 22,22 24,44 20,00 17,78 6,67 8,89 

 

Tab. 23 Hodnotenie študentov v externej forme štúdia v ak. r. 2014/2015  
 
Stupeň 

Štud. 
prog. 

 
Typ predmetu 

Klasifikácia 

A B C D E FX 

 
 
Bc. 

 
VS 

PP 9 11 34 36 48 65 

% 4,43 5,42 16,75 17,73 23,65 32,02 

PVP 12 26 42 92 134 158 

% 2,58 5,60 9,05 19,84 28,88 34,05 

 
 
 
Mgr.  

 
VS 

PP 20 46 71 60 97 104 

% 5,03 11,56 17,84 15,08 24,36 26,13 

PVP 3 13 17 10 8 3 

% 5,56 24,07 31,48 18,52 14,81 5,56 

 

 

V externej forme štúdia v bakalárskom študijnom programe verejná správa je úspešnosť 

absolvovaných predmetov cca 70 % a v magisterskom stupni štúdia predmetného študijného 

programu je úspešnosť približne o 5 % ešte vyššia. 

 

Poznámka. Počet udelení klasifikačného stupňa „FX“ zahŕňa aj študentov, ktorí sa 

skúšky nezúčastnili. Podľa Študijného poriadku UPJŠ v Košiciach učitelia týmto študentom 

zapisujú do akademického informačného systému hodnotenie „FX“. 
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Tab. 24 Študijné priemery za povinné predmety študijného programu verejná správa (Bc. + Mgr.) 
 
 

Stupeň 

 
Názov predmetu 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia 
Absolvovaný 

predmet 

 
Neukončený  
počet (FX) 

Absolvovaný 
predmet 

 
Neukončený  
počet (FX)  

Počet 
Priemer 

A-E 
 
Počet 

Priemer 
A-E 

Bc. Manažérska ekonomika 101 3,5 61 16 3,38 7 

 Politická veda 120 2,54 14 19 2,65 1 

 Sociológia 122 3,14 31 21 3 4 

 Štatistika 78 3,8 125 17 3,02 15 

 Teória práva 117 3,2 26 17 2,79 10 

 Všeobecná ekonomická teória 110 3,41 57 22 2,7 3 

 Základy verejnej správy 121 2,94 23 19 2,89 4 

 Ekonomika verejnej správy a VS 115 3,13 10 18 2,79 2 

 Organizačné správanie 95 3,31 58 12 2,78 20 

 Právo sociálneho zabezpečenia 104 3,02 27 21 3,21 11 

 Sociálna politika 113 2,88 17 19 3,1 4 

 Teórie správy a byrokracie 115 2,53 7 16 2,81 2 

 Ústavné právo SR 88 3,58 77 13 3,34 15 

 Verejné financie I. 105 3,38 39 15 3,44 12 

 Správne právo hmotné I. 92 2,78 13 13 3,28 7 

 Správne právo hmotné II. 89 2,83 14 10 2,77 8 

 Teória verejnej politiky 89 2,57 10 10 2,77 6 

 Účtovníctvo vo verejnej správe 91 2,76 7 12 3,2 4 

 Verejné financie II. 88 3,09 10 16 3,19 2 

Mgr. Daňové právo 92 2,24 2 11 2,82 5 

 Etika vo verejnej správe 91 2,05 3 14 2,58 1 

 Interkultúrna komunikácia 93 2,14 4 16 2,94 1 

 Komunálna politika 89 2,58 8 12 3,08 2 

 Osobitné druhy správneho konania 88 1,85 2 15 2,16 1 

 Regionálna ekonomika a rozvoj I. 93 2,63 3 11 3,24 3 

 Riadenie vo verejnej správe 90 2,13 3 15 2,66 0 

 Správne konanie 85 2,34 9 14 2,5 0 

 Základy trestnej zodpovednosti 86 2,79 12 16 3,37 9 

 Európske právo 96 2,38 8 28 2,94 1 

 Medzinárodné ekonomické vzťahy 99 1,66 4 28 1,89 2 

 Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej 
správe 

101 2,41 7 29 2,42 0 

 Regionálna ekonomika a rozvoj II. 99 2,43 5 28 2,89 1 

 Riadenie finančných tokov 101 2,50 6 27 2,86 3 

 Riadenie ľudských zdrojov vo VS 95 2,62 7 30 2,53 1 

 

 

Úroveň zvládnutia podmienok na absolvovanie jednotlivých povinných a povinne 

voliteľných predmetov študijných programov v dennej a externej forme štúdia ukazujú tab. 24 

– 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 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. 

 

Vzdelanostná úroveň študentov hodnotená za ak. r. 2014/2015 je pod strednou hodnotou 

priemeru. Túto nepriaznivú situáciu môže ovplyvňovať napr. náročnosť štúdia, nedostatočná 
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pripravenosť študentov strednou školou, nezáujem o štúdium. Je potrebné zisťovať dôvody 

znižovania vzdelanostnej úrovne študentov. 

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

 
Názov predmetu 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia 
Absolvovaný 

predmet 
 

Neukončený  
počet (FX) 

Absolvovaný 
predmet 

 
Neukončený  
počet (FX)  

Počet 
Priemer 

A-E 
 
Počet 

Priemer 
A-E 

Bankovníctvo a poisťovníctvo 57 3,27 19 16 3,26 6 

Dejiny verejnej správy na Slovensku 35 2,40 5 2 3,00 0 

Demografia 47 3,30 10 4 2,62 0 

Psychológia 61 3,26 19 17 3,18 2 

Sociálna antropológia 24 3,51 24 2 2,25 0 

Ústavné systémy demokratických štátov 33 2,91 14 5 2,50 1 

Základy účtovníctva 67 3,43 43 15 3,44 8 

NJ VS 2-dš 18 2,26 0 4 2,86 0 

AJ VS 2-dš 100 2,10 0 13 1,19 0 

Komunikácia a jazyková kultúra 59 1,82 6 1 3,00 2 

Ochrana občianskych práv vo verejnej správe 54 2,15 1 15 2,50 6 

Sociálna psychológia 54 2,88 5 13 3,03 3 

Sociológia práva 71 2,05 3 1 2,00 1 

Tretí sektor a občianska spoločnosť 19 2,44 6 13 2,57 9 

Filozofia 58 2,51 6 - - - 

Komparatívna politológia 57 2,60 2 1 1,00 2 

Komunikácia v organizácii 62 1,60 1 14 2,33 1 

Manažérsko-finančné analýzy 7 2,50 2 1 3,00 0 

Metódy výskumu 9 1,95 0 - - - 

Organizačná kultúra 36 1,69 1 1 3,00 0 

Teritoriálny marketing 36 2,43 8 - - - 

Vývoj politického systému na Slovensku v 20. stor. 39 1,79 3 - - - 

 

 

Tab. 26 Študijné priemery za povinne voliteľné predmety Mgr. študijného programu verejná správa 

 
Názov predmetu 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia 
Absolvovaný 

predmet 
 

Neukončený  
počet (FX) 

Absolvovaný 
predmet 

 
Neukončený  
počet (FX) 

  
Počet 

Priemer 
A-E 

 
Počet 

Priemer 
A-E 

Kriminológia 54 1,60 0 13 2,18 1 

Medzinárodná politika 32 2,15 3 - - - 

Metódy rozhodovania 22 1,98 0 - - - 

Projektový manažment 23 1,60 0 - - - 

Psychológia kultúrnej a etnickej diverzity 20 1,07 1 - - - 

Správa daní a daňové konanie 24 1,86 1 - - - 

Vnútorná správa 49 1,46 0 4 2,46 1 

Ekonomická sociológia 36 132 0    

Strategické riadenie vo verejnej správe 27 2,07 0 3 2,02 1 
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Tab. 27 Študijné priemery za povinné predmety študijného programu európska verejná správa (Bc. + Mgr.) 
 
 

Stupeň 

 
Názov predmetu 

Denná forma štúdia 
Absolvovaný predmet Neukončený  

počet (FX)  
Počet 

Priemer 
A-E 

Bc. Filozofia 20 2,34 3 

 Hospodárska politika Európskej únie 19 2,64 7 

 Makroekonómia 16 3,46 14 

 Politológia 21 2,15 2 

 Psychológia 18 3,26 3 

 Sociológia 19 2,78 3 

 Teória štátu a práva 11 3,6 12 

 Teória verejnej správy 20 2,93 2 

 Ústavné právo EÚ 19 3,18 12 

 1NJ EVS II. 1 1,00 0 

 1AJ EVS II. 18 1,69 0 

 Administratívny systém EÚ I. 13 3,11 7 

 Administratívny systém EÚ II. 14 1,91 4 

 Ekonomika verejnej správy Európskej únie 22 3,02 0 

 Európske správne právo 15 2,13 4 

 Finančné a manažérske účtovníctvo verejnej správy 21 3,18 2 

 Organizačné správanie 18 2,88 6 

 1NJ EVS IV. 4 2,17 0 

 1AJ EVS IV. 12 1,08 0 

 Európske pracovné právo 21 1,59 0 

 Manažment vo verejnej správe 20 2,08 0 

 Verejné financie v Európskej únii 20 3,09 0 

 1NJ EVS VI. 1 1,50 0 

 1AJ EVS VI. 19 1,97 0 

Mgr. Európske sociálne právo 14 1,84 0 

 Medzinárodné ekonomické vzťahy 15 1,63 0 

 Regionálna politika 15 1,43 0 

 Ústavné systémy vybraných štátov Európskej únie 16 1,92 0 

 Verejná správa vo vybraných štátoch Európskej únie 14 2,59 1 

 OCJ - NJ 3 1,33 0 

 OCJ - AJ 12 1,00 0 

 
Tab. 28 Študijné priemery za PVP študijného programu európska verejná správa (Bc. + Mgr.) 

 
 

Stupeň 

 
Názov predmetu 

Denná forma štúdia 
Absolvovaný predmet Neukončený  

počet (FX)  
Počet 

Priemer 
A-E 

 
 
 
 
Bc. 

Logika a metodológia 20 2,17 1 

Sociálna politika 19 3,03 2 

Teória verejnej politiky 20 2,45 1 

Bankovníctvo a poisťovníctvo v krajinách Európskej únie 15 2,71 3 

Manažérska ekonomika 6 3,37 2 

Sociológia práva 13 1,86 4 

Politická geografia sveta 20 1,55 1 

Projektový manažment 19 2,48 0 

Rozhodovacie procesy a princípy správneho konania 20 1,45 0 

 2FJ EVS II. 21 1,11 0 

Mgr.  Destinačný manažment a marketing 13 1,58 0 

 Európsky colný priestor 14 2,47 0 

 Ľudské práva a ich ochrana v Európskej únii 14 1,84 0 
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Návrhy na zlepšenie  

 Vo vzdelávacom procese viac využívať možnosti a prostriedky IKT (napr. vydávať e-

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

na nástenke predmetu v AIS, jasne formulovať podmienky absolvovania predmetu). 

 Vo výučbe viac využívať tvorivé metódy (napr. prípadové štúdie, modelové situácie). 

 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. 

 

 

 

 

5.2 Odborná prax a stáže študentov 

 

Jedným z povinných predmetov magisterského študijného programu verejná správa  

v dennej forme štúdia je odborná prax. Študenti majú prax vykonať po ukončení 2. semestra 

do začiatku 3. semestra. Miesto odbornej praxe si študent vyhľadáva sám. Podmienkou 

výberu je, že musí ísť o organizáciu štátnej správy, územnej samosprávy vrátane právnických 

osôb založených alebo zriadených obcou, alebo vyšším územným celkom, alebo 

verejnoprávnu korporáciu. V zmysle študijného poriadku fakulty sa prax vykonáva počas 

prázdnin a trvá 3 týždne. S organizáciou, ktorú si študent zvolí pre prax, fakulta uzatvára 

zmluvu o vykonaní praxe, prílohou ktorej sú tiež organizačné pokyny pre študenta. V závere 

praxe zodpovedný pracovník organizácie vypracuje hodnotenie vykonanej praxe.  

V ak. r. 2014/2015 absolvovalo prax 85 študentov (v ak. r. 2013/2014 to bolo 108 

študentov). Študenti doručili pozitívne hodnotenia na výkon praxe. 

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. 

Najčastejšie študenti absolvovali odbornú prax na obecných úradoch (28 študentov), na 

mestských úradoch (11 študentov), na mestských častiach (8 študentov), na okresných 

úradoch (8 študentov), v Sociálnej poisťovni (6 študenti) a na Úrade Košického 

samosprávneho kraja (6 študentov). 

 

 

5.3 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 

ak. r. 2014/2015. Využité boli dotazníky v printovej forme, ktoré administrovala a anonymitu 

zabezpečila prodekanka pre pedagogickú činnosť. 

Z celkového počtu študentov v študijnom programe verejná správa v dennej a externej 

forme štúdia sa spätnej väzby zúčastnilo takmer 50 % študentov (n=642 študentov, z toho 

úroveň prednášok hodnotilo 332 študentov a úroveň seminárov hodnotilo 310 študentov) – 

tab. 29. 
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Tab. 29 Počet zúčastnených študentov v študijnom programe VS v dennej a externej forme štúdia na hodnotení 
učiteľov  

Stupeň Roč. Počet 
zapísaných 
študentov  

Prednášky Semináre 

Počet 
zúčastnených 

% z celkového 
počtu 

Počet 
zúčastnených 

% z celkového 
počtu 

 
Bc.  

1. 163 108 66,26 73 44,79 

2. 138 49 35,50 82 59,42 

3. 137 71 51,82 45 32,85 

Mgr.  1. 99 44 44,44 42 42,42 

2. 151 60 39,74 68 45,03 

Spolu 688 332 48,26 310 45,06 

 

 

Z celkového počtu študentov v študijnom programe európska verejná správa v dennej 

forme štúdia sa spätnej väzby zúčastnilo takmer cca 75 % študentov (n=120 študentov, z toho 

úroveň prednášok hodnotilo 62 študentov a úroveň seminárov hodnotilo 58 študentov) – tab. 

30. 

 
Tab. 30 Počet zúčastnených študentov v študijnom programe EVS v dennej forme štúdia na hodnotení učiteľov  

Stupeň Roč. Počet študentov 
k 31. 08. 2015 

Prednášky Semináre 

Počet 
zúčastnených 

% k celkovému 
počtu 

Počet 
zúčastnených 

% k celkovému 
počtu 

 
Bc.  

1. 22 19 86,36 19 86,36 

2. 19 15 78,95 12 63,16 

3. 22 16 72,72 15 68,18 

Mgr.  1. 16 12 75,00 12 75,00 

 Spolu 79 62 78,48 58 73,42 

 

 

Respondenti odpovedali na otázky týkajúcich sa hodnotenia prednášok a na otázky 

týkajúcich sa hodnotenia seminárov. Tabuľky (č. 31 – 34) uvádzajú priemerné hodnoty počtu 

študentov, ktorí odpovedali na otázky danej metódy výučby. 

Spätná väzba získaná od študentov je viac pozitívna (pohybuje sa v rozmedzí od 66,67 

% do 80 %) ako negatívna (rozmedzie od 5,88 % do 18,75 %). 

 

 
Tab. 31 Priemerné hodnoty spätnej väzby – študenti bakalárskeho štúdia – verejná správa  

 
Roč. 

 
Metóda 
výučby 

Hodnotenie 

Pozitívne Neutrálne Negatívne Spolu 

priemer*  % priemer*  % priemer*  % priemer*  % 

 
1. 

Prednášky 62 80,52 10 13,00 5 6,48 77 100 

Semináre 47 82,00 6 10,50 4 7,50 57 100 

 
2. 

Prednášky 33 78,57 6 14,30 3 7,13 42 100 

Semináre 54 82,00 8 12,12 4 5,88 66 100 

 
3. 

Prednášky 27 69,20 6 15,40 6 15,40 39 100 

Semináre 16 69,60 5 21,74 2 8,66 23 100 

*Priemer odpovedajúcich študentov na otázky týkajúce sa danej metódy výučby. 
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Tab. 32 Priemerné hodnoty spätnej väzby – študenti bakalárskeho štúdia – európska verejná správa 

 
Roč. 

 
Metóda 
výučby 

Hodnotenie 

Pozitívne Neutrálne Negatívne Spolu 

priemer*  % priemer*  % priemer*  % priemer*  % 

 
1. 

Prednášky 12 75,00 2 12,50 2 12,50 16 100 

Semináre 11 68,75 3 18,75 2 12,50 16 100 

 
2. 

Prednášky 10 71,00 2 14,50 2 14,50 14 100 

Semináre 8 66,67 2 16,65 2 16,65 12 100 

 
3. 

Prednášky 11 68,75 2 12,50 3 18,75 16 100 

Semináre 10 77,00 2 15,30 1 7,70 13 100 

*Priemer odpovedajúcich študentov na otázky týkajúce sa danej metódy výučby. 
 
Tab. 33 Priemerné hodnoty spätnej väzby – študenti magisterského  štúdia – verejná správa 

 
Roč. 

 
Metóda 
výučby 

Hodnotenie 

Pozitívne Neutrálne Negatívne Spolu 

priemer*  % priemer*  % priemer*  % priemer*  % 

 
1. 

Prednášky 25 78,12 3 9,37 4 12,51 32 100 

Semináre 18 60,00 8 26,67 4 13,00 30 100 

 
2. 

Prednášky 41 83,67 4 8,16 4 8,16 49  100 

Semináre 34 79,00 6 13,95 3 7,05 43  100 

*Priemer odpovedajúcich študentov na otázky týkajúce sa danej metódy výučby. 
 
Tab. 34 Priemerné hodnoty spätnej väzby – študenti magisterského  štúdia – európska verejná správa 

 
Roč. 

 
Metóda 
výučby 

Hodnotenie 

Pozitívne Neutrálne Negatívne Spolu 

priemer*  % priemer*  % priemer*  % priemer*  % 

 
1. 

Prednášky 8 66,67 2 16,67 2 16,67,% 12 100 

Semináre 7 70,00 2 20,00 1 10,00,% 10 100 

*Priemer odpovedajúcich študentov na otázky týkajúce sa danej metódy výučby. 
 

 

 

 

Návrhy na zlepšenie  

 Umožniť študentom hodnotiť kvalitu výučby a učiteľov za celý akademický rok. 

 Využívať elektronickú formu dotazníka. 

 Dôsledne dodržiavať Rozhodnutie rektora č. 4/2014 o zabezpečení vnútorného systému 

kvality vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach. 

 Podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov za účelom rozvoja pedagogických zručností 

(napr. pre mladých učiteľov a doktorandov by mohlo byť zabezpečované vzdelávanie 

v oblasti vysokoškolskej pedagogiky). 
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6 ŠTÁTNE SKÚŠKY A  ABSOLVENTI 

 

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

súčasťou je obhajoba záverečnej práce. 

 

 

6.1 Štátne skúšky 

 

V ak. roku 2014/2015 úspešne ukončilo vysokoškolské štúdium na fakulte 248 

absolventov (tab. 35 – 37). Štátne skúšky sa konali v mesiacoch jún, júl a august. 

 
Tab. 35 Úspešnosť študentov na štátnych skúškach v dennej forme štúdia 

Stupeň Štud. 
prog. 

ak. rok 2013/2014 ak. rok 2014/2015 

06/2014 08/2014 Spolu 06/2015 07/2015 08/2015 Spolu 

Bc. VS 67 34 101 50 24 14 88 

EVS 19 2 21 10 5 4 19 

Mgr. VS 105 10 115 85 8 7 100 

 

Tab. 36 Úspešnosť študentov na štátnych skúškach v externej forme štúdia 
Stupeň Štud. 

prog. 
ak. rok 2013/2014 ak. rok 2014/2015 

06/2014 08/2014 Spolu 06/2015 07/2015 08/2015 Spolu 

Bc. VS 6 17 23 5 3 4 12 

Mgr. VS 29 12 41 21 5 3 29 

 

Tab. 37 Ocenenia za vynikajúce študijné výsledky  

Stupeň 
štúdia  

Forma ak. rok 2013/2014 ak. rok 2014/2015 

červené 
diplomy 

Cena 
rektora 

Cena 
dekana 

červené 
diplomy 

Cena 
rektora 

Cena 
dekana 

Bc. DŠ 12 - 3 - - - 

Mgr.  DŠ 19 3 9 5 1 5 

Bc.  EŠ - - - - - - 

Mgr.  EŠ 1 - - - - - 

 

 

V ak. r. 2014/2015 bol prvý krát 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 hodnotená na úrovni 

„veľmi dobre“ (80 %) a na úrovni „dobre“ (20 %). 

Hodnotenie poznatkovej úrovne študentov obsahovalo 3 položky, a to: a) obhajoby 

diplomových prác (prezentácia, argumentácia); b) Úroveň teoretických poznatkov; c) 

Schopnosť aplikovať teoretické poznatky do praktickej oblasti. V prípade hodnotenia 

študentov v 1. stupni štúdia v dotazníku nebola položka o obhajobách bakalárskych prác, 

pretože tie boli hodnotené podľa témy na tzv. katedrových obhajobách. 

Členovia štátnicových komisií hodnotili poznatkovú úroveň študentov na štátnych 

skúškach na úrovni „dobre“ (60 %), na úrovni „nie dobre“ (35 %) a na úrovni „veľmi zlé“ (5 

%). 
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6.2  Uplatnenie absolventov fakulty v praxi 

 

FVS v roku 2014 v rámci projektu MoVeS zisťovala uplatniteľnosť absolventov na trhu 

práce za obdobie rokov 2003 – 2014. Pre objektívnosť bol zber dát a ich vyhodnotenie 

realizovaný spoločnosťou Median SK, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, ktoré vykonával 

Úsek VO UPJŠ v Košiciach v spolupráci s fakultou. Prieskumu sa zúčastnilo 486 absolventov 

vo veku od 35 a viac rokov z 1200 oslovených absolventov fakulty. Zistené bolo, že takmer 

hneď si prácu našlo 16 % respondentov – absolventov fakulty; 23 % respondentov si prácu 

našlo do 4 mesiacov po absolvovaní FVS; viac ako polovica respondentov si prácu hľadala 

dlhšie ako 4 mesiace; 5,6 % respondentov uviedlo, že si inú prácu nenašlo (tzn. sú zamestnaní 

u jedného zamestnávateľa) a 8,4 % respondentov z nich uviedlo, že sú nezamestnaní. 

 

 

 

Návrhy na zlepšenie  

 Zvýšiť kvalitu záverečných prác (motivovať študentov k zvýšeniu kvality napr. 

zdôraznením úžitku zo záverečnej práce pri uplatňovaní sa na trhu práce; vytvoriť 

jednotný postup a stanoviť podmienky na absolvovanie bakalárskych a diplomových 

seminárov; zvýšiť angažovanosť a dôslednosť učiteľov pri vedení záverečných prác 

napr. tak, že témy záverečných prác budú vypisovať v kontexte svojho vedecko-

výskumného zamerania).   

 Zisťovať spätnú väzbu o kvalite učiteľov a štúdia aj od absolventov po vykonaní štátnej 

skúšky. 

 Zisťovať uplatnenie absolventov v praxi. 

 

 

 

 

7 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 ako prospechové štipendiá. Podpora študentov sa týka tiež 

vytváraním dobrých 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. 

 

 

7.1 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 a na Výročnú cenu rektora UPJŠ. Rektor udeľuje cenu za vynikajúce študijné 

výsledky počas celej doby ich štúdia, za výsledky reprezentujúce univerzitu v oblasti 

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

alebo prejavenie príkladného občianskeho postoja. Počet udelených cien rektora v ak. r. 

2014/2015 klesol v porovnaní s ak. r. 2013/2014 (tab. 38). 
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Tab. 38 Štipendiá 
 
 
Ak. rok 

Sociálne Motivačné z rozpočtu  Štipendiá z vlastných zdrojov 

počet EUR Prospechové Cena rektora Motivačné Cena dekanky 

počet EUR počet EUR počet EUR počet EUR 
2013/2014 94 241310 64 22400 5 1300 74 6275 12 2250 
2014/2015 91,6 227350 62 21700 1 320 5 540 5 1000 

 

Štipendiá z vlastných zdrojov priznáva fakulta najmä za vynikajúce plnenie študijných 

povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu a vývoja, mimoriadne 

úspešnú reprezentáciu UPJŠ v oblasti vedy, umenia, kultúry, alebo športu na minimálne 

národnej úrovni, reprezentáciu a aktívny prínos k rozvoju UPJŠ, alebo fakulty, tiež ako 

jednorazovú, alebo pravidelnú sociálnu podporu v životných situáciách hodných osobitného 

zreteľa a pre talentovaných absolventov stredných škôl po ich zápise na štúdium na UPJŠ s 

cieľom podporiť ich rozhodnutie študovať na UPJŠ. 

Štipendiá z vlastných zdrojov fakulty boli udelené len študentom fakulty a ich počet 

oproti ak. roku 2013/2014 klesol. 

 

 

Návrhy na zlepšenie 

 Vypracovať Štipendijný poriadok FVS. 

 Vyvíjať väčšie úsilie pri vyhľadávaní študentov a ich zapájaní do vedecko-výskumnej 

činnosti (napr. zvýšiť počet študentov zapojených do ŠVOČ, využívať inštitút vedeckej 

pomocnej sily a pedagogickej pomocnej sily). 

 Zvýšiť mieru participácie Študentského parlamentu Fakulty verejnej správy v Košiciach, 

občianske združenie v oblasti aktivít prospešných pre fakultu. 

 

 

 

7.2 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. 39). 

Fakulta má k dispozícii prednáškové priestory (aula – 200 osôb, poslucháreň – 100 

osôb), 15 seminárnych miestností (30 osôb každá), jazykové učebne (1/30 osôb, 2/ 16 osôb), 

počítačové učebne (2/30 osôb), miestnosť pre študentov, v ktorej sú PC s prístupom na 

internet (1/30 osôb) a kancelárske priestory (40 kancelárií). 

Všetci zamestnanci a študenti FVS majú k dispozícii vysokorýchlostné pripojenie na 

internet s kapacitou backbone až 10 Gbit/s a bezdrôtové pripojenie prostredníctvom AP 

zariadení. K zariadeniam získaným v roku 2011 - 2012 z projektov „Inovácia a rozšírenie IKT 

vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach“ a 

„Moderná verejná správa – Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy 

UPJŠ“ (3 interaktívne tabule, 2 LCD tablety, 7 ks vizualizérov, 7ks bezdrôtových tabletov, 6 

APN zariadení, 2 hlasovacie zariadenia a 1 integrovaný balík ekonomických úloh, 5 

notebookov, 2 tlačiarne, 1 skener, 1 server) koncom roka 2013 pribudli zariadenia získané 

prostredníctvom projektov „Inovácie pre vedomostnú spoločnosť“ a „Rozvoj inovatívnych 

foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na UPJŠ v Košiciach“ fakulta získala 

ďalšie technické vybavenie (17 tabletov, 3 multimediálne projektory, 2 interaktívne tabule, 8 

notebookov, 2 dataprojektory, 2 multifunkčné zariadenia, 3 interaktívna tabuľa, 1 skener, 17 

tabletov). Okrem uvedených zariadení sa v danom akademickom roku nakúpili aj zariadenia 

z grantov VEGA a KEGA (notebooky, tablety, multifunkčné zariadenia, a pod.). 
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7.3 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. 

 
Tab. 39 Položky technického vybavenia (vývoj 2009 – 2013) 

 
Položky technického vybavenia 

Rok nákupu 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PC 90 188 188 152 167 180 141 

Kopírovacie stroje 10 10 10 10 9 10 3 

NB 24 25 25 27 36 39 32 

Projektory 8 8 8 8 8 8 0 

Vizualizéry  7 7 7 7 7 7 

Multimediálne projektory / el. plátno 4 28 / 28 28 / 28 30 / 28 32 / 28 37 / 28 37 / 28 

Interaktívne tabule    3 6 6 6 

Skenery 1 1 1 6 7 7 7 

Hlasovacie zariadenia  3 3 3 3 3 3 

Multifunkčné tlačiarne 6 10 10 12 17 19 19 

Tablety (s / bez displeja)    1 / 7 18 / 7 20 / 7 20 / 7 

Čítačky    1 1 1 1 

 

Software pre výučbu 

ASPI, 
Statistica 

ASPI, 
Statistica 

ASPI, 
Statistica 

ASPI, 
Statistica
WINIBeu 

ASPI, 
Statistica
WINIBeu 

ASPI, 
Statistica
WINIBeu 

ASPI, 
Statistica
WINIBeu 

Video konferenčný set  2 2 2 2 2 2 

Vybavenie jazyk. laboratória  2 2 2 2 2 2 

 

 

 

7.4 Ostatná podpora študentov – poradenstvo 

 

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. Na zabezpečenie študentskej mobility pôsobí na fakulte 

koordinátorka projektu Erasmus+. 

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

fakulte pôsobí koordinátorka pre podporu týmto študentom. V ak. r. 2014/2015 bol priznaný 

štatút študenta so špecifickými potrebami 5 študentom. 
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Študenti fakulty môžu využívať Poradenské centrum UPJŠ v Košiciach, ktoré poskytuje 

odborné poradenstvo v oblasti právnej, psychologickej, sociálnej, informačných technológií 

a v oblasti knižničných a výpožičných služieb. 

   

 

8 DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  

 

Doktorandské štúdium (3. stupeň štúdia) v študijnom programe verejná správa začala 

fakulta ponúkať od ak. roka 2012/2013 a v ak. roku 2014/2015 ukončili doktorandské štúdium 

prví študenti v dennej forme štúdia. 

 

Školitelia doktorandov: 

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 

doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. 

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

doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. 

doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. 

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

doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc. 

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 

 

 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre ak. rok 2014/2015 bolo realizované 

v 2 kolách (tab. 40). Prijímacia skúška je ústna. Fakulta do 1. roku štúdia prijala celkom 5 

doktorandov. 

 
Tab. 40 Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium pre ak. rok 2014/2015  

Dátum prijímacej skúšky na doktorandské štúdium 3. 7. 2014 26. 8. 2014 
2. kolo prijímacej skúšky 

Počet prihlásených uchádzačov 10 6 

Počet zúčastnených uchádzačov 7 5 

Počet prijatých študentov na internú formu štúdia 3 1 

Počet prijatých študentov na externú formu štúdia - 1 

Počet neprijatých na internú formu štúdia 3 2 

Počet neprijatých na externú formu štúdia 1 - 

 

Počet zapísaných interných doktorandov do 1. roku štúdia 4 

Počet zapísaných externých doktorandov do 1. roku štúdia 1 

 

 

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

2014/2015 bol 23 (tab. 41). V priebehu ak. roka štúdium prerušili 2 študenti a vylúčený zo 

štúdia bol 1 študent. 

 

Doktorandi v 1. roku štúdia absolvovali skúšky z predmetov: 

Verejná politika v demokratickej spoločnosti 

Verejná správa v demokratickom štáte 

Metodológia a metódy vedeckej práce 

Cudzojazyčná terminológia 
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Doktorandi v 2. roku štúdia absolvovali skúšky z predmetov: 

Právna regulácia rozhodovacích procesov vo verejnej správe 

Ekonomické aspekty fungovania verejnej správy 

 

 
Tab. 41 Počet  doktorandov počas akademického roka 2014/2015 

Počet interných doktorandov v 1. roku štúdia 4 

Počet externých doktorandov v 1. roku štúdia  1 

Počet interných doktorandov v 2. roku štúdia                                         3 

Počet externých doktorandov v 2. roku štúdia  5 

Počet interných doktorandov v 3. roku štúdia  4 

Počet externých doktorandov v 3. roku štúdia  3 

Spolu počet interných doktorandov 11 

Spolu počet externých doktorandov 9 

Prerušené externé štúdium v ak. roku 2014/2015 2 

Vylúčený externý študent v ak. roku 2014/2015 1 

 

 

Kvalita vzdelávania na doktorandskom stupni štúdia. Skúšky doktorandov v 1. a 2. 

roku štúdia (nazvime ich postupové skúšky) mali primeranú úroveň zodpovedajúcu kritériám 

doktorandského štúdia. Dizertačná skúška pozostávala z dvoch častí – obhajoby projektu 

dizertačnej práce (v rozsahu 30-40 strán) a skúšky z povinných predmetov (Verejná politika 

v demokratickej spoločnosti a Verejná správa v demokratickom štáte) a skúšky jedného 

z dvoch povinne voliteľných predmetov (Ekonomické aspekty fungovania verejnej správy 

alebo Právna regulácia rozhodovacích procesov vo verejnej správe). Dizertačnú skúšku 

úspešne absolvovali traja interní doktorandi: PhDr. Alman, PhDr. Zambová, PhDr. Župová. 

 

 

Dizertačnú skúšku  dňa 15. 5. 2015 vykonali  doktorandi: 

PhDr. Tomáš Alman  

PhDr. Andrea Zambová  

PhDr. Eliška Župová  

 

 

 

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

obhajoby dizertačných prác a hlavne podľa vyjadrenia oponentov dobrú úroveň 

zodpovedajúcu kritériám hodnotenia prác tohto druhu na iných fakultách našej univerzity, 

resp. iných fakultách v rámci Slovenskej republiky. Každú dizertačnú prácu oponovali 3 

oponenti z vonkajšieho prostredia, t. j. z iných vysokých škôl v Slovenskej republike, resp. v 

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

Obhajoby dizertačných prác sa konali v dňoch 24. – 27. 08. 2015. 

 

Zoznam doktorandov, ktorí obhajovali dizertačnú prácu: 

PhDr. Miroslav Fečko, interný doktorand 

Téma dizertačnej práce: Ekonomické aspekty služieb na vnútornom trhu 

Školiteľka: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 

PhDr: Darina Koreňová,interná doktorandka 

Téma dizertačnej práce: Procesné riadenie verejnej správy 

Školiteľka: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 

Mgr. PhDr. Rastislav Král, interný doktorand 

Téma dizertačnej práce: Ochrana vôd a ovzdušia normami správneho práva a trestného práva 
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Školiteľka: doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. 

PhDr. Lukáš Olexa, interný doktorand 

Téma dizertačnej práce: Právo obce na samosprávu 

Školiteľ: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

 

 

 

 

Návrhy na zlepšenie  

 Napriek pozitívnym výsledkom, ktoré FVS pri rozvíjaní doktorandského štúdia dosiahla, 

existujú niektoré rezervy (problémy), ktoré je nutné riešiť na úrovni odborovej komisie 

a následne na úrovni vedenia fakulty. Na mysli máme najmä: 

 usilovať sa o prierezový charakter obsahu dizertačných prác zodpovedajúci obsahu 

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

oponentov dizertačných prác, 

 precizovať a stabilizovať obsah študijných predmetov, osobitne študijného predmetu 

Verejná správa v demokratickom štáte; pri výučbe v doktorandskom štúdiu viac 

využívať a vyžadovať samostatný a kreatívny prístup študentov, 

 spresniť súčasti a obsah dizertačnej skúšky, 

 pôsobenie doktorandov vo vzdelávacej činnosti (v pedagogickom procese) je nutné 

zjednotiť z hľadiska rozsahu výučby, požiadaviek na doktorandov, ako aj hodnotenie ich 

práce. Pri zabezpečení tejto súčasti doktorandského štúdia v plnom rozsahu preniesť 

zodpovednosť na vedúcich katedier (nie školiteľov). 

 

 

 

 

9 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. 
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Tab. 42 Rigorózne konanie – štatistika k 31. 08. 2015  

Položka  Počet 

Počet schválených tém celkom od roku 2002 439 

Počet neodovzdaných prác celkom od roku 2002 20 

Neschválené témy (dôvod: nezhoda so študijným programom) 1 

Počet obhájených prác (neukončené konanie) 0 

Počet neobhájených prác pre nepripravenosť uchádzača 0 

Počet žiadostí o prerušenie doby plynutia pre odovzdanie práce 22 

Počet schválených tém spolu v ak. roku 2014/2015 a z toho: 14 

- Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy 2 

- Katedra sociálnych štúdií 2 

- Katedra verejnoprávnych disciplín 6 

- Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy 4 

Počet ukončených prác v ak. roku 2014/2015 a z toho:  12 

- Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy 1 

- Katedra sociálnych štúdií - 

- Katedra verejnoprávnych disciplín 10 

- Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy 1 

Zastavené rigorózne konanie a z toho pre dôvody:  10 

- vylúčenie 6 

- zanechanie  

Počet odovzdaných prác a zadaných na posúdenie k 31. 08. 2015 15 

 

 

 

10   VÄZBA FAKULTY NA PRAX V OBLASTI VZDELÁVANIA 

 

Atraktivita štúdia sa zvyšuje aj spoluprácou s praxou. Spolupráca sa realizuje formou 

odborných praxí a stáží študentov, konzultovaním tém záverečných prác, resp. vykonávaním 

empirického výskumu v organizáciách v rámci spracovávania záverečných prác, podielom na 

výučbe, organizovaním stretnutí, spoluprácou s úspešnými absolventmi fakulty a pod. 

 

Participácia na výučbe. Odborníci z praxe participovali v ak. roku 2014/2015 aj na 

výučbe. Napr. Mgr. P. Dolobáč objasnil študentom témy ako stereotypy a predsudky, 

kultúrna, etnická a národná identita z pohľadu psychológie a personálnej práce na základe 

vlastných skúseností zo spolupráce s nadnárodnými spoločnosťami a vzdelávacími 

inštitúciami na Slovensku, najmä pri výberových konaniach. RNDr. P. Šoltés sa venoval 

manažmentu diverzity na pracoviskách v medzinárodnom prostredí, keďže sám študoval a 

pôsobil ako manažér v USA, vo Veľkej Británii, v Holandsku, Francúzsku, Nemecku, 

Maďarsku, Slovinsku a v Českej republike. PhDr. Z. Saposová predniesla svoje poznatky 

o maďarsko-slovenských vzťahoch na území nášho štátu v historických súvislostiach 

z pohľadu vedecko-výskumného pracovníka Slovenskej akadémie vied. Pravicový 

extrémizmus a viaceré extrémistické skupiny vo svete i u nás mladým kolegom predstavil 

Mgr. P. Húska, bývalý dlhoročný člen Policajného zboru SR. Rómskej problematike sa 

venovala Mgr. L. Kažimírová, ktorá aktuálne pôsobí ako učiteľka v rómskej osade v rámci 

projektu Teach for Slovakia pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a v partnerstve s 

Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR a subjektami podnikateľskej sféry. Mgr. I. 

Hricko na pôde Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach prezentoval dokument 

o štandardizácii rómskeho jazyka, objasnil peripetie pri spracúvaní, vyhodnocovaní 
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a implementovaní národných projektov so zameraním na minority a študentov vyzval, aby 

budovali patriotizmus k svojej krajine bez rozdielu farby pleti. 

Stretnutia s praxou. Spoločnosť Holcim Business Services – Shared services centrum 

spoločnosti Holcim realizovala dňa 22. 04. 2015 odbornú prednášku pre študentov v rámci 

Sfér verejných. Fakulta spolupracuje so Združením miest a obcí Slovenska. 

 

Spolupráca s úspešnými absolventmi fakulty sa realizuje napr. účasťou v komisii pre 

štátne skúšky, formou konzultovania a oponovania záverečných prác a pod. 

 

 

 

ZÁVER 

 

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

vzdelávacej činnosti za ak. rok 2014/2015 a navrhuje opatrenia na skvalitnenie tejto činnosti.  

Kvalitu fakulty v roku 2015 potvrdila Akreditačná komisia SR. Fakulte bola priznaná 

spôsobilosť uskutočňovať trojstupňové vzdelávanie v požadovaných študijných programoch. 

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. 

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

v akreditovaných študijných programoch. Prijímanie nových študentov, absolventov 

stredných škôl ovplyvňujú objektívne faktory (demografický vývoj). Fakulta na túto 

skutočnosť reaguje využívaním širšieho spektra marketingových nástrojov a priblížením sa 

k cieľovej skupine.  

Študijné programy poskytujú unikátnu kombináciu poznatkov z ekonómie, práva a 

sociálnych vied využiteľnú vo verejnom aj súkromnom sektore na Slovensku aj v inštitúciách 

Európskej únie. Študenti majú možnosť rozvíjať svoje poznanie a špecializovať sa na ich 

vybranú oblasť výberom povinne voliteľných predmetov, ktoré sú tvorené na základe 

vedecko-výskumnej činnosti učiteľov fakulty a reagujú aj na potreby praxe a tiež výberom 

výberových predmetov. Študenti majú možnosť hodnotiť pedagogický proces a učiteľov. 

Úlohou v tomto smere je zvýšiť úroveň motivácie študentov pre štúdium. 

Vzdelávací proces determinujú aj učitelia z hľadiska kvantity i kvality. Za dôležité 

v tomto smere považujeme zvyšovanie kvalifikačnej úrovne odborných asistentov. 

Fakulta podporuje študentov vo viacerých oblastiach (štipendiá, informačno-

komunikačné technológie a materiálne zabezpečenie vzdelávanie, knižničné služby, 

poradenstvo). Väzba fakulty na prax a spolupráca s praxou je dôležitá rozvojová úloha 

fakulty. 

 

 

 


