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V zmysle § 55 ods. 7 § 89 ods. 5 a § 92 ods. 3,4,14 zákonač. 131/2002 v znení zmeny
363/2007 Z. z. a v súlade s § 60 zákonač. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
zmeny 363/2007 Z. z. a v zmysle Študijného poriadku UK (vnútorný predpisč. 14/2008 
a 1/2009) pôsobia na fakulteštudijní poradcovia (tútori). 

Funkcia študijného poradcu: 

A. Študijný poradca (tútor) poskytuje poradenskú službu študentom vo veciach štúdia,
najmä pri zostavovaní študijného plánu. Študijného poradcu vymenúva a odvoláva
z radov vysokoškolských učiteľov dekan fakulty. Študijný poradca realizuje
poradenskú činnosť pre 30 a viac študentov. 

B. Za činnosť vyplývajúcu z funkcie študijného poradcu je študijnýporadca odmenený
sumou vo výške 100 EUR na jeden semester akademického roka v prípade, že
uvedené činnosti vykonáva nad rámec plnenia pracovného výkonu priamej
výučby stanoveného príslušného funkčného miesta (u lektora 16 hodín týždenne,
odborného asistenta bez PhD. alebo CSc. 14 hodín týždenne, odborného asistenta
s PhD. alebo CSc. 12 hodín týždenne, docenta 10 hodín týždenne a profesora 8 hodín
týždenne. Mimoriadni profesori, ktorí získali vedecký titul docent, učia 10 hodín. 

C. Ak učiteľ, ktorý sa stane tútorom nemá dostatočne vykrytý svoj úväzok, potom
tútorstvo bude realizovať v rámci svojho platu bez nároku na odmenu. Vedenie
skupiny študentov zodpovedá dvom hodinám priamej výučby.

D. Študijný poradca musí mať v skupine 30 a viac študentov. Až potom má nárok na
odmenu.

E. Študijný poradca je povinný vypísať osobitné konzultačné hodiny v rozsahu jednej
hodiny týždenne pre študentov, ktorým sa stal študijným poradcom.
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Povinnosti študijného poradcu 

V súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi študijný poradca na UK PdF 
vykonáva tieto činnosti vyplývajúce z jeho funkcie: 

1. Podľa odporúčanej študijnej cesty daného akreditovaného študijného programu
poskytuje poradenstvo študentom pri zostavovaní študijného plánu v čase pred
záväzným zápisom predmetov v aktuálnom semestri. V prípade prvých ročníkov
(predovšetkým bakalárskych)  pripraví študijný plán študijný poradca (s výnimkou
UZ).

2. Objasňuje študentom princípy kreditového štúdia, pomáha impri pochopení
študijného poriadku, dôkladne ovláda tzv. odporúčanú študijnú cestu. Snaží sa
viesť študentov tak, aby ju mohli dodržaťa nemuseli prekročiť štandardnú dĺžku
štúdia. 

3. Oboznamuje študentov s pravidlami fungovania akademického „sveta“, zoznamuje
ich s princípmi života na vysokej škole (napríklad ako sa majú oslovovať

vyučujúci a podobne). 

4. Spravidla päť pracovných dní (v týždni) pred zápisom zorganizuje prvé stretnutie
s jemu určenou skupinou študentov. V termíne do piatich pracovných dní od 
zápisu uskutoční druhé stretnutie s príslušnou skupinou študentov a poskytne im
rady v prípade nejasností, problémov so zápisom kurzov, ako napríklad, nesúlad 
študijného plánu so študijným programom alebo reálnou ponukou kurzov
v rozvrhu v danom semestri. Ak v termíne do desiatich pracovných dní od zápisu
nie je možné zabezpečiť nápravu, odporúča študentovi zrušenie zápisu kurzu 
v zhode s platnými pravidlami organizácie zápisu predmetov na UK PdF.  

5. V priebehu semestra poskytuje študentom rady a rieši problémy spojené
s organizáciou štúdia a jej praktickou realizáciou. V prípade chýbajúcich 
informácií o obsahu, t.j. napr. sylabus kurzu, ďalej o spôsoboch a termínoch
kontroly a vyhodnotenia štúdia do desiatich pracovných dní od začiatku semestra, 
informuje o tom vedúceho katedry, ktorý požiada príslušného vyučujúceho 
o bezodkladnú nápravu stavu.

6. V prípade konzultácií pri mobilitách odchádzajúcich alebo prichádzajúcich
študentov sa v aktuálnom semestri a akademickom roku riadi platnými predpismi
UK určenými pre daný typ mobility (napr. LLP/Erasmus) a koná v súčinnosti
s pokynmi koordinátora pre zahraničné mobility príslušnej bilaterálnej zmluvy
alebo referátu pre zahraničné styky UK PdF.

7. Študijný poradca venuje pozornosť dodatočne prijatým študentom a študentom so
špeciálnymi potrebami. V prípade, že študenti so špeciálnymi potrebami spĺňajú
podmienky a požiadajú o individuálny študijný plán dva týždne pred začiatkom
semestra prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, pripravuje v spolupráci
s nimi a s vyučujúcimi kurzov individuálny študijný plán  podľa § 100 Zákona č.
131/2002 o vysokých školách, v znení posledných úprav. Súčasťou individuálneho
študijného plánu je stanovenie časového harmonogramu odovzdávania úloh počas
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semestra, časového a záverečného hodnotenia, formy plnenia úloh v priebehu 
semestra. 

8. Pri odhalení systémových a organizačných problémov, resp. v prípade vlastných
podnetov študentov v záujme zlepšenia kvality a realizácie štúdia v danom
študijnom programe alebo semestri informuje príslušného vedúceho katedry
a garanta daného študijného  programu.

prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD. 
dekan fakulty 




