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PRÍHOVOR DEKANKY FAKULTY 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti, 

akademický rok 2017/2018 je rokom, v ktorom Vám naša pedagogická fakulta už po sedemde-

siaty prvý krát otvára svoje brány. 

Sedemdesiatjeden rokov inštitúcie je najmä v modernej dobe už úctyhodný vek, ktorý hovorí 

o jej etablovaní. Dovoľuje bilancovať, hodnotiť a vytvárať smelšie stratégie smerom do budúc-

nosti. Inštitúciu vždy tvoria ľudia – pedagógovia a študenti, teda v našom prípade Vy. Vy vy-

tvárate jej typickú, stále sa obnovujúcu, neopakovateľnú atmosféru. Fakulta je našim spoloč-

ným dielom, do ktorého vkladáme svoje úsilie – z jednej strany odovzdať, z druhej prijímať. 

Spája nás láska a otvorenosť k poznaniu, vedeniu, ale aj vzájomná úcta k hodnotám. Pedagó-

govia i študenti sa striedajú a menia, no pre každého fakulta niečo znamená, každý tam niečo 

zanechal a odovzdal. 

Zaspomínajte spolu, aké boli začiatky fakulty. 

Ministerstvo školstva ČSR 16. 7. 1930 vydalo výnos o zriadení Štátnej pedagogickej akadémie 

v Bratislave. Táto ustanovizeň bola svojho druhu prvá vo vtedajšej ČSR. Bratislavská akadémia 

bola otvorená v septembri 1930 s celkovou kapacitou 40 poslucháčov. Napriek všetkým nedos-

tatkom a obmedzeniam i faktu, že bratislavská akadémia zanikla v súvislosti s politickými uda-

losťami v roku 1938, práve v tejto škole treba hľadať zárodok budúcej pedagogickej fakulty. 

Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva štatút pedagogických fakúlt vyšlo až v r. 1946. Úlohou 

pedagogických fakúlt podľa tejto legislatívnej normy bolo slobodne bádať a pestovať peda-

gogické vedy alebo ich pomocné odbory, vzdelávať v nich kandidátov učiteľského povolania 

všetkých stupňov a typov okrem vysokoškolského, pripravovať vedúcich školských a osveto-

vých pracovníkov, ďalej dopĺňať vzdelanie učiteľov. 

Slávnostnosť otvorenia Pedagogickej fakulty a jej inkorporovania do zväzku univerzity sa us-

kutočnila dňa 6. 12. 1946 vo veľkej aule Slovenskej univerzity na Šafárikovom námestí v Brati-

slave. Prítomných ako prvý pozdravil rektor Slovenskej univerzity Karol Kizlink, ktorý vo svo-

jom príhovore uviedol, že najmladšia – pedagogická fakulta bude cieľavedome plniť svoje pos-

lanie. Hlavný prejav mal povereník školstva L. Novomeský, ktorý vyzdvihol celonárodný i širší 

celospoločenský význam založenia Pedagogickej fakulty: „Na pedagogických fakultách ako bu-

dúcich pedagogických laboratóriách budú sa hľadať a súčasne aj overovať nové vedecké spô-

soby pedagogickej práce, nové vedecké vyučovacie metódy, ktoré budú vyplývať z nových pe-

dagogicko-psychologických, biologických a sociálnych poznatkov i vlastných vedeckých ústa-

vov, kde sa sústredí a odkiaľ sa bude riadiť celá pedagogická práca. Náš budúci učiteľ, vzde-

laný vedecky na univerzite, stane sa sebavedomým nositeľom opravdivej národnej kultúry 

a vzdelanosti, pevnou kostrou osvetovej činnosti, pokroku, ale najmä suverénnym a jediným 

kvalifikovaným odborníkom školskej výchovy a vyučovania. “ 

Potom sa prítomným prihovoril prvý dekan Pedagogickej fakulty Juraj Hronec, ktorý zdôraznil, 

že na pedagogickej fakulte sa budú vychovávať odborne podkutí praktici, ovládajúci meto-

diku vyučovania. 

Toľko z prvopočiatkov. Súčasnosť je však zrkadlením aj týchto pre nás vzdialených rokov, bez 

ktorých by nebolo dneška. Hrdo sa k nim hlásime a ďakujeme „otcom zakladateľom“ a všetkým 

ostatným tvorcom  histórie fakulty za ich neúnavnú snahu budovať, chrániť a starať sa o svoju 

Alma Mater.  

Vďaka bohatej histórii môže dnes fakulta disponovať s vynikajúcim personálnym zabezpečením 

v podobe medzinárodne rešpektovaných profesorov, docentov, vedcov, i svetovo známych umel-

cov, laureátov mnohých medzinárodných ocenení. Títo pracujú na  ústavoch a katedrách fa-

kulty a sú garanciou toho, že máme pestrú ponuku kvalitných študijných programov. Fakulta 
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plní úlohy v oblasti prípravy pedagógov a iných odborníkov pre pracovné pozície najmä v ob-

lasti školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb a tiež rozvíja študijné programy, vedu a vý-

skum v oblasti pedagogických, humanitných a spoločenských vied. Fakulta má dnes takmer 

3300 študentov a 270 zamestnancov. 

Dovoľte mi, aby som najmä pre našich nových študentov a kolegov fakultu bližšie predstavila. 

Na I. a II. stupni štúdia máme akreditovaných 81 študijných programov v 10 študijných odbo-

roch. Ponúkame denné i externé štúdium. Právo udeľovať titul Bc. máme priznané v 23 študij-

ných programoch dennej a 18 programoch externej formy štúdia. Titul Mgr. môžeme udeľovať 

v 23 študijných programoch dennej a 17 programoch externej formy štúdia. Fakulta spolu po-

núka 150 kombinovaných a 39 jednopredmetových študijných programov. V rámci spolupráce 

s ostatnými fakultami UK máme otvorené spoločné študijné programy učiteľského typu s Prí-

rodovedeckou fakultou, Evanjelickou bohosloveckou fakultou a Fakultou telovýchovy a športu. 

Absolventi I. a II. stupňa majú možnosť pokračovať aj na III. stupni štúdia v 6 študijných od-

boroch, dennou aj externou formou vo viacerých jazykových verziách. V ponuke študijných 

programov sú najpočetnejšie zastúpené študijné programy v odbore učiteľstva akademických 

predmetov a v odbore učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ktoré sa po-

núkajú ako kombinované študijné programy. Okrem štúdia slovenského jazyka a literatúry 

máme študijné programy anglického, nemeckého jazyka a románskych jazykov – francúzštiny, 

taliančiny a španielčiny. Máme aj štúdium učiteľstva pedagogiky, tiež štúdium sociálnej peda-

gogiky a vychovávateľstva. V umelecky orientovaných odboroch naši pedagógovia, známi u nás 

aj vo svete, na špičkovej úrovni pripravujú budúcich učiteľov hudby a výtvarnej edukácie. Na 

našich katedrách zabezpečujúcich učiteľstvo histórie a učiteľstvo výchovy k občianstvu vyučujú 

známe odborné kapacity a absolventi aj týchto katedier sú žiadanými na trhu práce. Katedra 

nemeckého jazyka a literatúry, ako aj katedra románskych jazykov má okrem učiteľských štu-

dijných programov aj neučiteľské odbory: románske jazyky a kultúry, nemecký jazyk v inter-

kultúrnej a transkultúrnej komunikácii, ktoré vychádzajú z požiadaviek pracovného trhu. Ako 

jediná pedagogická fakulta na Slovensku pripravujeme odborníkov pre oblasť patopsychológie 

a psychológie pre prácu kariérového poradcu jednotlivcov s rôznym postihnutím. Štúdium lo-

gopédie je v priestore Slovenska jediné a má vybudované významné vedecko-výskumné zá-

zemie. Študijný odbor a programy špeciálnej pedagogiky majú na našej fakulte dlhoročnú tra-

díciu a najširšiu ponuku v rámci Slovenska. V odbore špeciálna pedagogika môžu študenti ab-

solvovať v rámci pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia rozmanitú škálu špecializácií, poč-

núc orientáciou na zmyslové, telesné a mentálne znevýhodnenia, ako aj problematiku vzdelá-

vania detí s poruchami správania, komunikácie a tiež detí s autizmom, ale aj problematiku 

vzdelávania nadaných a talentovaných. Novinkou je štúdium pedagogický asistent pre inklu-

zívne vzdelávanie. Štúdium v odbore liečebná pedagogika je orientované na terapeutickú prácu 

najmä s detskou klientelou a jeho absolventi pracujú najmä v zdravotníckych zariadeniach, 

prípadne v špecializovaných sociálnych zariadeniach. Absolventi sociálnej práce preukazujú 

dobré schopnosti v práci so sociálnym klientom, ale aj v manažovaní sociálnych zariadení. 

Všetky študijné programy a ich študenti majú zabezpečenú kvalifikovanú pedagogickú alebo 

odbornú prax. To, že fakulta ponúka kvalitné, pestré a zaujímavé štúdium, sa odzrkadľuje aj v 

záujme uchádzačov. Dlhodobo sa na štúdium hlási vysoký počet záujemcov . Dobrou správou 

je, že za ostatné roky si fakulta udržiava vyrovnaný počet uchádzačov o štúdium i študentov 

a nezápasí tak, ako mnoho iných fakúlt aj na UK o to, aby v jej študijných programoch vôbec 

študovali aspoň 2 – 3 študenti. Naopak, na viaceré študijné programy sa hlási niekoľko desiatok 

uchádzačov s priemerom stredoškolských známok 1,0.  

Pre podporu študentov počas štúdia má každý študijný ročník má svojho tútora z radov peda-

gógov, na fakulte pôsobia aj koordinátori - pedagógovia pre študentov so zdravotným znevý-

hodnením. Na fakulte vhodným spôsobom dochádza k prepojeniu teórie s praxou vďaka peda-

gogickým a odborným praxiam, ktoré majú študenti zaradené prakticky do každého semestra. 
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Študenti môžu využiť aj činnosti poradní pri katedrách ( psychologická poradňa, špeciálnope-

dagogická poradňa) a vďaka praxiam zaradeným do štúdia. Študentom so zdravotným znevý-

hodnením ponúka služby a pomoc centrum pomoci pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími 

potrebami. Ako jeden z podporných mechanizmov pre zvyšovanie úrovne vyučovacieho procesu 

sa realizuje anonymné hodnotenie pedagógov zo strany študentov. Záujem o takýto spôsob 

spätnej väzby rastie, hodnotiaci dotazník sa administruje anonymne a elektronicky. 

Pre študentov i pedagógov poskytujú služby predovšetkým také pracoviská ako študijné odde-

lenie, akademická knižnica, centrum informačných technológií, ale aj oddelenie pre vedu a dok-

torandské štúdium, ekonomické oddelenie a vnútorná správa fakulty. 

Fakulta okrem bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia realizuje aj rôzne druhy 

vzdelávania v rámci kvalifikačného či kontinuálneho vzdelávania, ako aj rigorózne skúšky. 

Oblasť doktorandského štúdia je v rámci celej univerzity a teda aj jej pedagogickej fakulty 

mimoriadne dôležitá z viacerých dôvodov (zameranie univerzity na magisterský a doktorandský 

stupeň štúdia, veda a výskum, výchova nových pedagogických a výskumných pracovníkov, dô-

ležité kritérium pri rozličných hodnoteniach jednotlivých pracovísk fakulty a univerzity ako 

celku). Pedagogická  fakulta Univerzity Komenského realizuje doktorandské štúdium v ôsmich 

študijných programoch v dennej aj externej forme štúdia.  

Myslím, že za všetkých pedagógov fakulty môžem vysloviť radosť z toho, že naši študenti sa 

aktívne zapájajú do vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti. Na fakulte sa každoročne reali-

zuje študentská vedecká a umelecká činnosť (ŠVOUČ) a naši študenti sa veľmi úspešne umies-

tňujú aj v rámci celoslovenských kôl, kde získavajú významné ocenenia. V rámci umeleckej čin-

nosti študentov a pedagógov fakulty treba osobitne vyzdvihnúť činnosť speváckeho súboru 

Comenius, ako aj prezentácie výtvarných prác i hudobných realizácií študentov fakulty. 

Veda a výskum tvoria  pevnú súčasť činnosti  fakulty a univerzity a jednoznačne je to deklaro-

vané aj v  stratégii rozvoja vedecko-výskumnej činnosti na UK na ďalšie obdobie. Pre vedné 

i študijné odbory sú veľmi dôležité publikačné výstupy našich zamestnancov, ktoré je potrebné 

štrukturovať inak, ako doposiaľ. Dôležitou oblasťou vedeckej činnosti sú domáce aj zahraničné 

výskumné aktivity, pričom je našou snahou, aby fakulta a jej pracovníci boli zapojení do čo 

najväčšieho počtu projektov  a aby boli prepojené ich výskumné, pedagogické a publikačné 

činností. 

Fakulta má právo udeľovať vedeckopedagogický titul docent a profesor v odboroch Sociálna 

práca, Špeciálna pedagogika, Odborová didaktika a Logopédia. Realizujeme domáce aj zahra-

ničné výskumné aktivity, pričom je našou snahou, aby fakulta a jej pracovníci boli zapojení do 

čo najväčšieho počtu projektov. Pedagogickí aj vedeckovýskumní pracovníci našich katedier 

a výskumných ústavov spolu so svojimi študentmi pracujú na vedecko-výskumných domácich 

aj zahraničných projektoch. Tak pedagógovia, ako aj študenti využívajú granty učiteľskej aj 

študentskej mobility. 

V mene vedenia fakulty prajem všetkým študentom, pedagogickým a výskumným pracovníkom 

ako aj ostatným zamestnancom a spolupracovníkom, aby sme počas tohto akademického roka 

zvládli naše pracovné alebo študijné povinnosti v dobrom zdraví, v psychickej pohode, v tvori-

vej atmosfére. Takto spoločne dokážeme rozvíjať našu fakultu, naše katedry, naše odbory, 

našich študentov i samých seba. 

Našej pedagogickej fakulte prajem preto tých najlepších pedagógov i študentov, aby prostred-

níctvom nich prispievala k šíreniu gramotnosti, vzdelanosti, duchovnosti a kultúrnosti! 

 Vaša dekanka Alica Vančová 



 

 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

rektor Univerzity Komenského v Bratislave 
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AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE 

REKTOR UK 

 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

 : karol.micieta(at)rec.uniba.sk  

 : 421 2 59244 249; : 421 2 52963 836 

PROREKTORI 

Prorektorka pre študijné veci 

 RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 

 : zuzana.kovacicova(at)uniba.sk  

 : 421 2 59244 333, : 421 2 52963 836 

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium 

 prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. 

 : peter.moczo(at)uniba.sk  

 : 421 2 59244 669, : 421 2 52963 836 

Prorektor pre rozvoj 

 doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 

 : vincent.mucska(at)uniba.sk  

 : 421 2 59244 182, : 421 2 52963 836 

Prorektor pre informačné technológie 

 doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. 

 : daniel.olejar(at)uniba.sk  

 : 421 2 59244 428; : 421 2 52963 836 

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy 

 prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 

 : daniela.ostatnikova(at)uniba.sk  

 : 421 2 59244 227; : 421 2 52963 836 

Prorektor pre legislatívu 

 prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 : marek.stevcek(at)uniba.sk  

 : 421 2 59244 109; : 421 2 52963 836 

KVESTORKA UK 

 Ing. Monika Tarabová 

 : monika.tarabova(at)uniba.sk  

 Kancelária kvestorky: 

 : kk(at)uniba.sk 

 : 421 2 59244 246; : 421 2 59244 202 

Adresa: Rektorát UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava 16 

 421 2 59244 111 – ústredňa;  http://www.uniba.sk 

mailto:karol.micieta@rec.uniba.sk
mailto:zuzana.kovacicova@uniba.sk
mailto:peter.moczo@uniba.sk
mailto:vincent.mucska@uniba.sk
mailto:daniel.olejar@uniba.sk
mailto:daniela.ostatnikova@uniba.sk
mailto:maria.patakyova@uniba.sk
mailto:monika.tarabova@uniba.sk
mailto:kk@uniba.sk
http://www.uniba.sk/
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PREDSEDA AS UK 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 : sevcovic(at)fmph.uniba.sk; as(at)rec.uniba.sk  

 : 421 2 60295 660; 421 2 59244 424 

VYBRANÉ ÚTVARY REKTORÁTU UK 

Útvar hlavného kontrolóra 

 JUDr. Marta Partlová, vedúca 

 : marta.partlova(at)rec.uniba.sk  

 : 421 2 59244 115 

Oddelenie študijných vecí 

 PhDr. Emília Hrušovská, vedúca 

 : emilia.hrusovska(at)rec.uniba.sk  

 : 421 2 59244 339 

Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia 

 PhDr. Adriana Csölleyová, vedúca 

 : adriana.csolleyova(at)rec.uniba.sk  

 : 421 2 59244 446 

Oddelenie medzinárodných vzťahov 

 Mgr. Magdaléna Belková, vedúca 

 : magdalena.belkova(at)rec.uniba.sk  

 : 421 2 59244 443 

Oddelenie legislatívy a právnych služieb 

 JUDr. Michal Káčerík, vedúci 

 : kacerik(at)rec.uniba.sk  

 : 421 2 59244 568 

Oddelenie projektov 

 Mgr. Zuzana Lisoňová., vedúca 

 : zuzana.lisonova(at)uniba.sk  

 : 421 2 59244 277 

Oddelenie vzťahov s verejnosťou 

 PhDr. Andrea Földváryová, vedúca 

 : andrea.foldvaryova(at)rec.uniba.sk  

 : 421 2 59244 355 

  

Adresa: Rektorát UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava 16 

 421 2 59244 111 – ústredňa;  http://www.uniba.sk 

mailto:sevcovic@fmph.uniba.sk
mailto:as@rec.uniba.sk
mailto:marta.partlova@rec.uniba.sk
mailto:emilia.hrusovska@rec.uniba.sk
mailto:adriana.csolleyova@rec.uniba.sk
mailto:magdalena.belkova@rec.uniba.sk
mailto:eva.takacsova@rec.uniba.sk
mailto:zuzana.lisonova@uniba.sk
mailto:andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
http://www.uniba.sk/
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AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI PEDAGOGICKEJ FAKULTY 

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

DEKANKA 

 prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 

 : dekan(at)fedu.uniba.sk  

PRODEKANI 

Prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 

 doc. RNDr. Edita Partová, CSc. 

 : 421 2 49287 202 

 : partova(at)fedu.uniba.sk  

Prodekanka pre zahraničné vzťahy 

 Mgr. Eva Faithová, PhD. 

 : 421 2 49287 201  

 : faithova1(at)uniba.sk  

Prodekanka pre rozvoj fakulty 

  doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. 

 : 421 2 49287 102 

 : lopuchova(at)fedu.uniba.sk 

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť 

 PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. 

 : 421 2 49287 119 

 : hamranova(at)fedu.uniba.sk  

Prodekan pre IIKS 

 PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. 

 : 421 2 49287 205 

 : osadan(at)fedu.uniba.sk  

Adresa: Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Račianska 59, 813 34 Bratislava 3 

 421 2 49287 111 – ústredňa;  http://www.fedu.uniba.sk 

mailto:dekan@fedu.uniba.sk
mailto:tarcsiova@fedu.uniba.sk
mailto:faithova@fedu.uniba.sk
mailto:tarcsiova@fedu.uniba.sk
mailto:hamranova@fedu.uniba.sk
mailto:osadan@fedu.uniba.sk
http://www.uniba.sk/
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ÚVODNÉ INFORMÁCIE 

Pedagogická fakulta je jednou z najväčších fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave a je 

zároveň aj najstaršou pedagogickou fakultou na Slovensku. Pripravuje pedagogických pracov-

níkov (učiteľov a vychovávateľov) pre predškolské zariadenia, základné a stredné školy, od-

borníkov pre rezorty školstva, práce a sociálnych vecí a zdravotníctva a učiteľov a vychováva-

teľov pre všetky druhy špeciálnych škôl a zariadení na Slovensku. V rámci foriem ďalšieho 

vzdelávania realizuje v zmysle platných predpisov kvalifikačné štúdium a kontinuálne vzdelá-

vanie ako aj atestačné skúšky. 

Fakulta sa organizačne delí na ústavy s centrami výskumu a katedrami a je lokalizovaná 

v dvoch častiach Bratislavy. 

Dekanát fakulty sa nachádza na Račianskej ul. 59, Bratislava 3. Okrem administratívneho cen-

tra sú v tejto budove umiestnené tieto pracoviská: 

 Ústav špeciálnopedagogických štúdií s Centrom špeciálnopedagogického výskumu a Ka-

tedrou špeciálnej pedagogiky, 

Špeciálnopedagogická poradňa a Centrum pomoci študentom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami pri Katedre špeciálnej pedagogiky (viac na str. 26-27). 

V budove na Moskovskej ulici č. 3, Bratislava 1 sú tieto pracoviská: 

 Ústav humanitných štúdií s Katedrou etickej a občianskej výchovy a Katedrou histórie, 

 Ústav psychologických a logopedických štúdií s Katedrou logopédie a Katedrou psycholó-

gie a patopsychológie, 

Psychologická poradňa pri Katedre psychológie a patopsychológie (viac na str. 26), 

 Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky 

V budove na Šoltésovej č. 4, Bratislava 1 sú tieto pracoviská: 

 Ústav filologických štúdií s Katedrou anglického jazyka a literatúry, Katedrou nemeckého 

jazyka a literatúry, Katedrou románskych jazykov a literatúr a Katedrou slovenského jazyka 

a literatúry, 

 Ústav pedagogických vied a štúdií s Centrom pedagogického výskumu, Centrom výskumu 

v predprimárnej a primárnej pedagogike, Katedrou predprimárnej a primárnej pedagogiky 

a Katedrou didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní, 

 Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky s Centrom výskumu v sociálnej práci a lie-

čebnej pedagogike, Katedrou liečebnej pedagogiky a Katedrou sociálnej práce, 

Sociálna poradňa pri Katedre sociálnej práce (viac na str. 26), 

 Ústav umelecko-edukačných štúdií s Katedrou hudobnej výchovy a Katedrou výtvarnej vý-

chovy, 

Spevácky zbor Comenius pri Katedre hudobnej výchovy (viac na str.27), 

 Centrum informačných technológií. 

Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK má sídlo v budove na Šoltésovej 4 v Bra-

tislave. Je to informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskum-

ného procesu na PdF UK. Knižnica svojimi knižnično-informačnými fondmi, rešeršnými 

a ďalšími informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným, 

odborným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia. Od roku 2006 akademická kniž-

nica eviduje v elektronickej podobe záverečné práce študentov. 

Pedagogická fakulta má právo realizovať bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium a ab-

solventom udeľovať akademické a vedecko-akademické tituly. Ďalšími ponúkanými formami 

sú štúdium na doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti, rozširujúce štúdium, doplňujúce 
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pedagogické štúdium, kontinuálne vzdelávanie a vo väčšine svojich odborov rigorózne kona-

nie. 

Od septembra študuje na fakulte vo všetkých formách a stupňoch štúdia 3200 poslucháčov, 

z toho 1918 v dennej forme štúdia (I.st.-1173, II.st.-609, spojený I.II.st-101, III.st-35), 609 v ex-

ternej forme štúdia (I.st.-410, II.st.-162, III.st-37), 627 formou celoživotného vzdelávania (roz-

širujúce štúdium-310, doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti-293, inovačné vzdeláva-

nie-24) a 46 rigorozantov. 

V ponuke študijných programov sú najpočetnejšie zastúpené študijné programy v odbore uči-

teľstva akademických predmetov a v odbore učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných 

predmetov, ktoré sa ponúkajú ako kombinované študijné programy. Neodmysliteľnou súčasťou 

sú tiež jednopredmetové bakalárske a magisterské študijné programy.  

V rámci spolupráce s ostatnými fakultami UK máme otvorené dobiehajúce spoločné študijné 

programy učiteľského typu s Prírodovedeckou fakultou, Evanjelickou bohosloveckou fakultou 

a Fakultou telovýchovy a športu. 

Na prvom a druhom stupni štúdia má PdF UK akreditovaných 81 študijných programov v 10 

študijných odboroch v dennej i externej forme štúdia. Právo udeľovať titul Bc. má priznané 

v 23 študijných programoch dennej a v 18 programoch externej formy štúdia. Titul Mgr. môže 

udeľovať v 23 študijných programoch dennej a v 17 programoch externej formy štúdia. Akre-

ditačná komisia priznala Pedagogickej fakulte UK právo organizovať doktorandské štúdium 

a udeľovať akademický titul PhD. pre 8 študijných programov v dennej a externej forme v 6-

tich študijných odboroch vo viacerých jazykových verziách. Zároveň má právo udeľovať ve-

decko-pedagogický titul docent a profesor v študijných odboroch Logopédia, Odborová didak-

tika, Sociálna práca a Špeciálna pedagogika. 

Do ponuky ďalšieho akademického roka máme zaradené nové akreditované študijné programy 

v dennej a externej forme štúdia: učiteľstvo talianskeho jazyka v kombinácii (Bc. a Mgr.) a pe-

dagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie (Bc.). Zároveň pripravujeme nové študijné pro-

gramy: učiteľstvo matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie, učiteľstvo matematiky 

v kombinácii a cudzie jazyky a kultúry – komparistika. 

To, že Pedagogická fakulta ponúka kvalitné, pestré a zaujímavé štúdium sa prejavuje aj účasťou 

najmä študentov maturitných ročníkov na Dni otvorených dverí, ktoré sa koná každoročne 

v priestoroch PdF UK na Račianskej 59 v Bratislave. 
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ORGÁNY A PRACOVISKÁ FAKULTY 

AKADEMICKÝ SENÁT PdF UK  

Predsedníčka:   PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

Podpredseda zamestnaneckej časti: prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

Podpredseda študentskej časti:   Mgr. Róbert Zsembera 

Tajomníčka:  PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 

Zamestnanecká časť: 

PhDr. Viera Andreánska, CSc. 

Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD. 

Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. 

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. 

Mgr. Martin Kuruc, PhD. 

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.  

doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD. 

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. 

PaedDr. Mgr.art. Jaromíra Púčiková, PhD. 

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 

Zástupcovia PdF UK v AS UK: 

Zamestnanecká časť:  

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD. 

Delegát UK v Študentskej rade vysokých 

škôl: 

Bc. Mário Obročník 

Študentská časť: 

Bc. Maroš Gápa 

Bc. Martina Kinová 

Patrik Kozár 

Bc. Mário Obročník 

Bc. Zuzana Pallová 

Mgr. Róbert Zsembera 

Študentská časť:  

Bc. Zuzana Pallová 

Mgr. Róbert Zsembera 

 

 

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS PdF UK a  študentskej časti AS UK sa konajú dňa 6.11.2017, po uzá-

vierke ročenky.
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PORADNÉ ORGÁNY FAKULTY 

Vedecká rada PdF UK  

Interní členovia: 

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka 

doc. RNDr. Edita Partová, CSc., prodekanka pre vedu 

a doktorandské štúdium 

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. 

doc.  PhDr. Mária Glasová, PhD. 

prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD. 

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. 

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. 

doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. 

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.  

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. 

doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD. 

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, PhD., akad. soch. 

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. 

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. 

Externí členovia: 

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. 

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. 

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. 

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. 

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 

prof. PhDr. Eva Szórádová, Csc. 

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Kolégium dekanky 

Kolégium je poradný orgán dekanky, ktorého členmi sú prodekani/-ky, riaditelia/-ky ústavov, 

vedúci/-e katedier, zástupcovia Akademického senátu PdF UK, tajomníčka fakulty, vedúci pra-

covník CIT-u, študijného a ekonomického oddelenia, vedúca knižnice a vedúci vnútornej 

správy. Na práci kolégia sa môžu podieľať aj iní pracovníci, prizvaní dekankou na riešenie 

konkrétnych problémov. 

Vedenie fakulty 

Vedenie je užším poradným orgánom dekanky fakulty. Členmi vedenia sú prodekani/-ky, 

tajomníčka fakulty a predsedníčka Akademického senátu PdF UK. 
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KOMISIE PdF UK 

Disciplinárna komisia pre študentov 

Predsedníčka: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. 

Členovia: PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

 JUDr. Marta Kečkéšová 

 Patrik Kozár 

 Nora Volnová 

 Mgr. Róbert Zsembera 

Štipendijná komisia 

Predsedníčka: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. 

Členovia: Mgr. Michaela Hroncová 

 Iveta Martincová  
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DEKANÁT 

813 34 Bratislava, Račianska 59 

ústredňa: 02/ 49 287 111, 44 25 48 71, 44 25 48 79 

 

Dekanka 

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 

e-mail: vancova(at)fedu.uniba.sk 

 

Kancelária dekanky 

Mgr. Katarína Vybíralová, tel.: 02/ 49 287 207, č.d. R-207,  

e-mail: sekretariat.dekanky (at)fedu.uniba.sk  

Sekretariát dekanky 

Zuzana Minárová, tel.: 02/ 49 287 208, č.d. R-207,  

e-mail: sekretariat.dekanky (at)fedu.uniba.sk 

ÚTVARY DEKANÁTU 

Referát personálnej práce 

Mgr. Miroslava Hámorová, tel: 02/ 49 287 204, č.d: R-204 

e-mail: personalne(at)fedu.uniba.sk 

Mgr. Emília Majerčíková tel: 02/ 49 287 204, č.d: R-204 

e-mail: personalne(at)fedu.uniba.sk 

Referát zahraničných vzťahov (920) 

PhDr. Tamara Sojková, tel.: 02/ 49 287 201, č.d. R-201, e-mail: sojkova(at)fedu.uniba.sk  

Referát pre vedu a doktorandské štúdium (930) 

veda, výskum a ŠVOUČ 

Ing. Ivana Šufliarska, tel. 02/49 287 203, 02/ 4425 4872, č.d. R-203 

e-mail: sufliarska(at)fedu.uniba.sk  

doktorandské štúdium 

Mgr. Lukáš Kacej, tel. 02/49 287 203, č.d. R-203, e-mail: kacej(at)fedu.uniba.sk  

národné a nadnárodné projekty 

Mgr. Pavol Kmec, tel. 02/49 287 203, 02/ 44254958, č.d. R-203, e-mail: 

kmec(at)fedu.uniba.sk  

Ing. Rastislav Seč, tel. 02/49 287 203, č.d. R-203, e-mail: sec(at)fedu.uniba.sk  

Referát pre celoživotné vzdelávanie (940) 

PaedDr. Andrea Ďurčová, 02/49 287 120, č.d. R-121, e-mail: durcova(at)fedu.uniba.sk  

PaedDr. Janette Vlčková, 02/44 44 2928, č.d. R-121, e-mail: vlckova(at)fedu.uniba.sk  

Referát pre rozvoj fakulty 

akreditácia, rozvojové a PR aktivity fakulty 

Mgr. Janka Grécová, tel.: 02/ 49 287 116, č.d. R-116, e-mail: grecova(at)fedu.uniba.sk  

mailto:vancova@fedu.uniba.sk
mailto:personalne@fedu.uniba.sk
mailto:sojkova@fedu.uniba.sk
mailto:sufliarska@fedu.uniba.sk
mailto:kacej@fedu.uniba.sk
mailto:kmec@fedu.uniba.sk
mailto:sec@fedu.uniba.sk
mailto:durcova@fedu.uniba.sk
mailto:vlckova@fedu.uniba.sk
mailto:grecova@fedu.uniba.sk
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ŠO-Študijné oddelenie(960) 

e-mail: so(at)fedu.uniba.sk, tel.: 02/ 49 287 + klapka 

Vedúca oddelenia 

Mgr. Michaela Hroncová, kl. 124, č.d. R-124, e-mail: hroncova(at)fedu.uniba.sk  

Lokálny administrátor pre AIS2: 

Mgr. Miloslava Makovínyiová, kl. 122, č.d. R-122, e-mail: makovinyiova(at)fedu.uniba.sk  

Referát denného štúdia 

Bc. Lucia Gajdošová, kl. 117, č.d. R-117, e-mail: gajdosova(at)fedu.uniba.sk  

Daša Haasová, kl. 115, č.d. R-115, e-mail: haasova(at)fedu.uniba.sk  

Referát externého a denného štúdia 

Zuzana Ochabová, kl. 118, č.d. R-118, e-mail: ochabova(at)fedu.uniba.sk  

Mgr. Jana Žideková, kl. 118, č.d. R-118, e-mail: zidekova(at)fedu.uniba.sk  

Referát kreditového systému a koordinácie externého štúdia 

Bc. Zuzana Kolesíková, kl. 117, č.d. R-117, e-mail: kolesikova(at)fedu.uniba.sk  

Referát sociálnych vecí pre študentov 

Iveta Martincová, kl. 116, č.d. R-116, e-mail: martincova(at)fedu.uniba.sk  

Referát pedagogických a odborných praxí 

PaedDr. Blanka Múčková Petríková, kl. 123, č.d. R-123, e-mail: muckova(at)fedu.uniba.sk  

ÚTVAR TAJOMNÍKA FAKULTY 

Tajomníčka fakulty 

tel.: 02/ 49 287 + klapka 

Mgr. Erika Poláčiková, kl. 212, č.d.: R-212, e-mail: polacikova(at)fedu.uniba.sk 

Odborná referentka na útvare tajomníčky 

Mgr. Petra Kubová, kl. 211, č.d.: R-211, e-mail: petra.kubova(at)uniba.sk 

Registratúrne pracovisko 

Veronika Kardošová, kl. 214, č.d. R-214, e-mail: kardosova(at)fedu.uniba.sk 

EO-Ekonomické oddelenie (920) 

e-mail: eo(at)fedu.uniba.sk, tel.: 02/ 49 287 + klapka 

Vedúca oddelenia, účtovník 

Mgr. Stela Ištvánfyová, kl. 213, č.d.R-213, e-mail: ekonom(at)fedu.uniba.sk 

Ekonomika práce 

Mgr. Michaela Poláčiková, kl. 217, č.d.: R-217, e-mail: michaela.polacikova(at)uniba.sk 

Rozpočtár, účtovník 

Zuzana Myslovičová, kl. 216, č.d. R-216, e-mail: myslovicova(at)fedu.uniba.sk 

Renáta Krausová, kl. 216, č.d. R-216, e-mail: krausova(at)fedu.uniba.sk 

Učtáreň hospodárskej činnosti 

Zuzana Zachardová, kl. 216, č.d. R-216, e-mail: zachardova(at)fedu.uniba.sk 

MTZ - objednávky, faktúry 

Faktúry 

Janette Rakovská, kl. 217, č.d.: R-217, e-mail: rakovska(at)fedu.uniba.sk

mailto:so@fedu.uniba.sk
mailto:hroncova@fedu.uniba.sk
mailto:makovinyiova@fedu.uniba.sk
mailto:gajdosova2@fedu.uniba.sk
mailto:haasova@fedu.uniba.sk
mailto:ochabova@fedu.uniba.sk
mailto:zidekova@fedu.uniba.sk
mailto:kolesikova@fedu.uniba.sk
mailto:martincova@fedu.uniba.sk
mailto:muckova@fedu.uniba.sk
mailto:eo@fedu.uniba.sk
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Objednávky 

Mgr. Michaela Poláčiková, kl. 217, č.d.: R-217, e-mail: michaela.polacikova(at)uniba.sk  

Zuzana Myslovičová, kl. 216, č.d. R-216, e-mail: myslovicova(at)fedu.uniba.sk 

Evidencia majetku 

Tünde Ligačová, kl. 215, č.d. R-215, e-mail: ligacova(at)fedu.uniba.sk 

Mzdová učtáreň 

Ing. Zuzana Kasmanová, kl. 218, č.d. R-218, e-mail: kasmanova(at)fedu.uniba.sk 

Mzdový účtovník a účtovník PAM 

Iveta Routilová, kl.219, č.d. R-219, e-mail: routilova1(at)uniba.sk 

Skladník 

Renáta Krausová, kl. 216, č.d. R-216, e-mail: krausova(at)fedu.uniba.sk  

Pokladník 

Mgr. Stela Ištvánfyová, kl. 213, č.d.R-213, e-mail: ekonom(at)fedu.uniba.sk 

OVS-Oddelenie vnútornej správy (910) 

e-mail: ovs(at)fedu.uniba.sk, tel.: 02/ 49 287 + klapka (Račianska),  

02/ 50 222 + klapka (Šoltésovej, Moskovská) 

Vedúci oddelenia, energetika 

Bc. Miroslav Lackovič, kl. 113, č.d. R-220, e-mail: lackovic(at)fedu.uniba.sk 

Prevádzka 

Igor Jesenský, kl.113, č.d. R-220, e-mail: jesensky(at)fedu.uniba.sk 

Mgr. Maroš Náprstek, kl.113, č.d. R-220, e-mail: naprstek(at)fedu.uniba.sk 

Iveta Routilová, kl.219, č.d. R-219, e-mail: routilova1(at)uniba.sk 

Podateľňa 

Irena Gašparovičová, kl. 152, č.d. R-2 

Doprava, údržba Račianska 

Bc. Marek Rzeszoto, kl. 159, č.d. R-8 

Martin Eckhardt, kl. 159, č.d. R-8 

Údržba Šoltésovej 

Igor Polčic, kl. 117, č.d. Š-3 

Vladimír Bursa, kl. 102, č.d. Š-48 

Údržba Moskovská 

Marián Kóša, kl. 302, č.d. M-016,  e-mail: kosa@fedu.uniba.sk

mailto:ovs@fedu.uniba.sk
mailto:kosa@fedu.uniba.sk
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ÚSTAVY, CENTRÁ VÝSKUMU A KATEDRY 

ÚSTAV FILOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ 

e-mail: ufs(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

Riaditeľka: 

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. 

Vedecké tajomníčky: 

Mgr. Simona Tomášková, PhD. 

Mgr. Monika Turočeková, PhD. - r.d. 

Sekretariát ústavu:  
Mgr. Jana Bučková, DiS. art.  

Katedra anglického jazyka a literatúry 

(KAJL) 230 
e-mail: kajl(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

tel. sekretariát: 02/ 50222 230 

Korešp. adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúca katedry: 

PaedDr. Martina Šipošová, PhD. 

Sekretariát katedry: 

Zuzana Medovičová 

Pedagogickí zamestnanci: 

prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. 

prof. PhDr. Richard Repka, CSc. 

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. 

doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. 

PaedDr. Peter Bojo, PhD. 

Mgr. Kristína Hankerová, PhD. 

PhDr. Radoslav Pavlík, PhD.  

PaedDr. Martina Šipošová, PhD. 

Zahraniční lektori: 

Adrian Bronson, B.A. 

Paul Vincent McCullough, M.A. 

Emeritná profesorka: 
prof. PhDr. Nina Vietorová, CSc. 

Výskumní zamestnanci: 

Mgr. Tomáš Hlava, PhD.  

Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD. – r.d. 

PhDr. Mária Kostelníková, PhD. 

Doktorandi: 

Mgr. Patrícia Kotlebová 

Mgr. Stanislav Kováč 

PaedDr. Zuzana Vávrová 

Katedra nemeckého jazyka a literatúry 

(KNJL) 250 

e-mail: knjl(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

tel. sekretariát: 02/50222 208 

Korešp. adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava  

Personálne zloženie katedry: 

Vedúca katedry:  
doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. 

Pedagogickí zamestnanci: 

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. 

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.  

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. 

PaedDr. Peter Gergel, PhD. 

Zahraničná lektorka: 

Dr. phil. Carola Heinrich, M. A.  

Výskumní zamestnanci: 

prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.  

Mgr. Roman Mikuláš, PhD. 

Mgr. Simona Tomášková, PhD.  

Doktorandi: 

Mgr. Anna Fábová 

Mgr. Kurt Labacher 

Mgr. Zuzana Marková 

Mgr. Zuzana Tomčániová 

Katedra románskych jazykov a literatúr 

(KRJL) 190 
e-mail: krjl(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

tel. sekretariát: 02/50222 135 

Korešp. adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúci katedry: 

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.  

Tajomníčka katedry: 

PhDr. Mária Medveczká, PhD. 

Sekretariát katedry: 

Yuliia Kysla 

Oddelenie francúzskeho jazyka 

Pedagogickí zamestnanci: 

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., vedúci oddelenia 

doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. 

Zahraničný lektor: 

Mgr. Philippe Joel Nocquet 

Oddelenie španielskeho jazyka 

Pedagogickí zamestnanci: 

PhDr. Mária Medveczká, PhD., vedúca oddelenia 

prof. Dr. Coman Lupu 

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD. 

Mgr. Radana Štrbáková, PhD. 

Výskumný zamestnanec: 
Dr. phil. Beatriz Gómez Pablos Calvo, PhD. 
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Oddelenie talianskeho jazyka 

Pedagogickí zamestnanci: 

doc. György Domokos, PhD., vedúci oddelenia 

Mgr. Alexandra Kučmová, PhD. – r.d. 

PhDr. Tatiana Kotuliaková 

Mgr. Zdenko Kubík 

Výskumný zamestnanec: 
Dr. Michele Paolini, PhD. 

Doktorandi: 

Mgr. Dana Nagyová 

Katedra slovenského jazyka a literatúry 

(KSJL) 160 
e-mail: PdF.sekretariat.ksjl(at)uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

tel. sekretariát: 02/50222 219 

Korešp. adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúca katedry: 

Mgr. Eva Faithová, PhD. 

Tajomníčka katedry: 
Mgr. Mária Dziviaková, PhD. 

Sekretariát: 

Žaneta Horváthová 

Pedagogickí zamestnanci: 

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. 

prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. 

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. 

Mgr. Ľubica Blažencová, PhD. - lektorát 

Mgr. Mária Dziviaková, PhD. 

Mgr. Eva Faithová, PhD.  

Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. 

Mgr. Miloš Ondráš, PhD.  

Mgr. Mária Halašková 

Výskumní zamestnanci: 

prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.  

PhDr. Mária Šimková, Ph.D. 

Mgr. Monika Turočeková, PhD. - r.d. 

ÚSTAV HUMANITNÝCH ŠTÚDIÍ 

e-mail: uhus(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Moskovská č. 3 

Riaditeľ: 

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. 

Sekretariát ústavu:  
Jarmila Kropáčová, r.d. 

Alena Nádobrá  

Katedra etickej a občianskej výchovy 

(KEOV) 180 
e-mail: keov(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Moskovská č. 3 

tel. sekretariát + fax: 02/50222 316 

Korešp. adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúca katedry: 
PhDr. Nataša Ondrušková, CSc. 

Pedagogickí zamestnanci: 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. 

doc. PhDr. Branislav Malík, CSc. 

PhDr. Nataša Ondrušková, CSc. 

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. 

Výskumní zamestnanci: 

Mgr. Michal Bizoň, PhD. 

Mgr. Jozef Miškolci, PhD. 

Katedra histórie (KH) 200 

e-mail: kh(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Moskovská č. 3  

tel. sekretariát: 02/ 50222 326 

Korešp. adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúci katedry: 

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. 

Tajomníčka katedry: 

Mgr. Miriam Viršinská, PhD. 

Pedagogickí zamestnanci: 

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. 

doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. 

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD. 

PhDr. Anna Bocková, PhD. 

Mgr. Pavol Makyna, PhD. 

Výskumní zamestnanci: 

Mgr. Monika Tihányiová, PhD. – m.d. 

PhDr. Mária Tonková, CSc. 

Mgr. Miriam Viršinská, PhD. 

Emiritný profesor: 

prof. PhDr. Július Bartl, CSc.  
Doktorandi: 

Mgr. Miroslav Neumann 

Mgr. František Strapek 

Mgr. Ivana Dendys 

ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VIED 

A ŠTUDIÍ 

e-mail: uppp(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

Riaditeľ: 

doc. PaedDr. Dušan Kosrub, PhD 

Sekretariát ústavu: 

Bc. Kristína Lóci 

Centrum pedagogického výskumu 

(CPV) 310 
Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

Výskumní zamestnanci: 

Mgr. Martin Kuruc, PhD. 

Mgr. Miroslava Pirháčová Lapšanská, PhD. 
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Mgr. Petra Rapošová, PhD. 

Mgr. art Jana Szabóová, ArtD. 

Centrum výskumu v predprimárnej 

a primárnej pedagogike (CVPPP) 320 
Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

Výskumní zamestnanci: 

Mgr. Miriam Adamková, PhD. 

Mgr. Eva Csandová, PhD. 

PaedDr. Darina Dvorská, PhD. – r.d. 

PhDr. Jana Koláčková, PhD. 

PaedDr. Klaudia Korvínová, PhD. 

Mgr. Zuzana Poláčková 

PaedDr. Eva Severini, PhD. 

PaedDr. Renáta Tothová, PhD. 

Doktorandi: 

Mgr. Veronika Horváthová 

Mgr. Peter Ostradický 

Mgr. Veronika Vörösová 

Mgr. Róbert Zsembera 

Katedra pedagogiky 

a sociálnej pedagogiky (KPSP)150 
e-mail: kapeso(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Moskovská č. 3 

tel. sekretariát: 02/50222 332 

Korešp. adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúca katedry: 

Mgr. Adriana Nagyová, PhD.  

Sekretariát katedry: 

Agnesa Kapinajová 

Oddelenie pedagogiky 

Pedagogickí zamestnanci:  

prof. PhDr. Jozef Pšenák, PhD. 

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. 

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. 

doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD. 

doc. PhDr. Jiří Prokop, PhD. 

Mgr. Štefánia Ferková, PhD. 

Mgr. Tina Katuščáková, PhD. 

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD. 

Mgr. Adriana Nagyová, PhD. 

Mgr. Ing. Jozef Strakoš, PhD. 

Ing. Eva Tóblová, PhD. 

Oddelenie sociálnej pedagogiky 

Pedagogickí zamestnanci: 

prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc. 

doc. PhDr. Ing. Ján Kostelník, PhD.  

doc. PaedDr. Jitka Prevendárová, PhD. 

doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc. 
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 

Katedra predprimárnej 

a primárnej pedagogiky (KPEP) 280 
e-mail: kpep(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

tel. sekretariát: 02/50222 151 

Korešp. adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúci katedry: 

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. 

Tajomník katedry: 

Mgr. Ivan Čavojský, PhD. 

Sekretariát katedry: 

Bc. Kristína Lóci 

Pedagogickí zamestnanci: 

prof. PaedDr. Mária Kožuchová, CSc. 

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.  

Mgr. Mária Belešová, PhD. 

Mgr. Martina Bielová, PhD. - r.d. 

Mgr. Ivan Čavojský, PhD. 

Mgr. Ľubica Čierťažská, PhD.  

Mgr. Miriama Hrubá, PhD. 

Mgr. Jana Nemcová, PhD. 

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. 

PaedDr. Mgr. art. Jaromíra Púčiková, PhD. 

Mgr. Lenka Szentesiová, PhD. 

Externí zamestnanci: 

PaedDr. Erika Drgoňová 

Katedra didaktiky prírodovedných 

predmetov v primárnom vzdelávaní 

(KDPP) 350 
Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

tel. sekretariát: 02/50222 151 

Korešp. adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúca katedry: 

doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. - poverená 

vedením 

Sekretariát katedry: 

Bc. Kristína Lóci 

Pedagogickí zamestnanci:  

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.  

doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.    

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.  

doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.  

Mgr. Mária Fuchsová, PhD.   

Mgr. Denis Líška, PhD.   

PaedDr. Ján Záhorec, PhD.  
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ÚSTAV PSYCHOLOGICKÝCH 

A LOGOPEDICKÝCH ŠTÚDIÍ 

e-mail: upls(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Moskovská č. 3 

Riaditeľka: 

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. 

Katedra logopédie (KL) 140 

e-mail: kl(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Moskovská č. 3 

tel. sekretariát: 02/50222 307, 

Korešp. adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúci katedry: 

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. 

Sekretariát katedry: 

Margita Bukovčanová 

Pedagogickí zamestnanci: 

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. 

prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD. 

doc. PaedDr. Jana Marková, PhD. 

PhDr. Dana Buntová, PhD.  

Mgr. Svetlana Kapalková, PhD. 

Mgr. Viera Miššíková, PhD. 

MUDr. Natália Porubcová 

Doktorandi: 

Mgr. Ľudmila Mičianová 

Mgr. Viktória Kevická 

Katedra psychológie a patopsychológie 

(KPP) 120 
e-mail: kpp(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Moskovská č. 3 

tel. sekretariát: 02/50222 348 

Korešp. adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúca katedry: 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

Tajomníčka katedry: 

Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. 

Sekretariát katedry: 

Anastázia Jucková 

Pedagogickí zamestnanci: 

doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. 

doc. PhDr. Marian Groma, CSc. 

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. 

PhDr. Viera Andreánska, CSc. 

PhDr. Miroslav Andreánsky, PhD. 

PhDr. Elena Brozmanová 

Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

Mgr. Silvia Harvanová, PhD. 

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.  

Mgr. Lenka Sokolová, PhD. 

Výskumní zamestnanci: 

doc. PhDr. Eva Poliaková, CSc. 

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik 

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. 

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. 

PaedDr. Eva Vancu, Ph.D. - r.d. 

PhDr. Jana Vernarcová, PhD. 

Emeritní profesori: 

prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. 

prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc. 

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. 

ÚSTAV SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ 

A LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY 

e-mail: usslp(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

Riaditeľka: 

doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, CSc. – 

poverená vedením 

Centrum výskumu v sociálnej práci 

a liečebnej pedagogike (CVSPLP) 340 
Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

Výskumní zamestnanci: 

doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, CSc. 

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD. 

PhDr. Martin Lulei, PhD. 

PhDr. Elena Ondrušková, PhD. 

PhDr. Zuzana Senáriková, PhD. – r.d. 

Mgr. PhDr. Erika Tichá, PhD. 

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. 

Doktorandi: 

Mgr. Sergej Kára 

Mgr. Daša Malíková 

Mgr. Victor Otieno Okiech 

Mgr. Martin Páleník 

Mgr. Alžbeta Poloňová 

Mgr. Katarína Szabóová 

Katedra liečebnej pedagogiky (KLP) 210 
e-mail: klp(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

tel. sekretariát: 02/50222 160 

Korešp. adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúci katedry: 

Mgr. Pavol Janoško, PhD.  

Sekretariát katedry: 

Ing. Blažena Orešková 
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Pedagogickí zamestnanci: 

prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. 

doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, 

PhD. 

doc. PhDr. Jana Svetlíková, CSc. 

Mgr. Pavol Janoško, PhD. 

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD. – r.d. 

Mgr. Petra Mitašíková, PhD. 

PaedDr. Monika Stupková, PhD. 

PaedDr. Magdaléna Szabová 

Katedra sociálnej práce (KSP) 270 
e-mail: ksp(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

tel. sekretariát : 02/50222 106 

Korešp. Adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúca katedry: 

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. – poverená 

vedením  

Sekretariát katedry: 

Ing. Ľubica Jenčopaľová 
Pedagogickí zamestnanci: 

prof. PhDr. Vasko Kusin, DrSc.  

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. 

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. 

doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD. 

dr. hab. Barbara Nowak 

PhDr. Ján Holonič, PhD.  

PhDr. Pavol Kopinec, PhD. 

Mgr. Estera Köverová, PhD. 

PhDr. Jana Pružinská, PhD. 

Mgr. Martin Valentíny, PhD. 

ÚSTAV ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÝCH 

ŠTÚDIÍ 

e-mail: usps(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Račianska 59 

Riaditeľka: 

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.  

Centrum špeciálnopedagogického 

výskumu (CŠPV) 330 
Sekretariát: 

Monika Borzová 
Výskumní zamestnanci: 

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD. 

doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD. 

- m.d. 

PhDr. Mariena Bartunková 
PhDr. Sylvia Brychová, CSc. 

Mgr. Flóra Deák, PhD. 

PaedDr. Silvia Ďurkovičová, PhD. 

PaedDr. Tatiana Gogová, PhD. - r.d.  

Mgr. Klaudia Guštafíková  

Mgr. Ľubomír Harinek 

PhDr. Viera Hauskrechtová 

Mgr. Zuzana Juráneková 

JUDr. Marta Kečkešová, PhD. 

Mgr. Kristína Nagyová 

PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová, PhD. 

– r.d. 

MUDr. Judita Slezáková, CSc. 

Mgr. Alena Spišiaková 

PaedDr. Monika Šulovská, PhD. 

PaedDr. František Valášek, PhD. 

Doktorandi: 

Mgr. Mária Balážová 

Mgr. Kristína Nagyová 

Mgr. Miroslava Tomášková 

PaedDr. Petra Višňovská - m.d. 

Katedra špeciálnej pedagogiky (KŠP) 130 
e-mail: kspec(at)fedu.uniba.sk 

tel. sekretariát: 02/49287 110 

Sídlo pracoviska / Korešp. Adresa: Račianska 59, 

813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúca katedry: 

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. 

Tajomníčka katedry: 

PaedDr. Monika Šulovská, PhD. 

Sekretariát katedry: 
Monika Borzová 
Pedagogickí zamestnanci: 

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

doc. PeadDr. Terézia Harčaríková, PhD. 

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. 

doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD. 

Mgr. Marek Hlina 

PhDr. Ondrej Németh, PhD. 

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. 

PaedDr. Valéria Stašiaková 

PaedDr. Jozef Štefan, PhD. 

Mgr. Lucia Takáčová 

ÚSTAV UMELECKO-EDUKAČNÝCH ŠTÚ-

DIÍ 

e-mail: uues(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

Riaditeľ: 

doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD. 
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Katedra hudobnej výchovy (KHV) 170 
e-mail: khv(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

tel. sekretariát 02/50222 177 

Korešp. Adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúci katedry: 

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. – poverený 

vedením 

Tajomníčka katedry: 

Mgr. art. Eva Plesníková, PhD. 

Sekretariát katedry: 

Lívia Foltínová 

Pedagogickí zamestnanci: 

prof. Mgr. Stanislav Zamborský, ArtD. 

doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD. 

doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc. 

Mgr. art. Jana Bernáthová, ArtD.. 

Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD. 

Mgr. art. Blanka Pavlovičová, PhD. 

Mgr. art. Eva Plesníková, PhD. 

Mgr. Andrej Šuba, PhD. 

Mgr. art. Eva Šušková, ArtD. – m.d. 

Mgr. Miloš Tomašovič, PhD. 

Výskumní zamestnanci: 

Mgr. art. Branislav Dugovič, ArtD. 

Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. 

Doktorandi: 

Mgr. Erika Krkošková 

Katedra výtvarnej výchovy (KVV) 220 
e-mail: kvv(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4 

tel. sekretariát: 02/50222 126 

Korešp. Adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie katedry: 

Vedúci katedry: 

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD. 

Tajomník katedry: 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. 

Sekretariát katedry: 

Daniela Jakalová 

Pedagogickí zamestnanci: 

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. 

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch. PhD. 

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD. 

doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD. 

Mgr. art. Pavol Breier, ArtD. 

PhDr. Ľuboslav Moza 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD. 

Mgr. Michaela Syrová, PhD. – r.d. 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. 

Výskumní zamestnanci: 

doc. Stanislav Harangozó, akad. mal. 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. 

Mgr. Iva Dejová Paštrnáková, PhD. – m.d. 

Mgr. Miloš Kmeť  

Mgr. art. Lubomír Purdeš, ArtD. 

Doktorandi: 

Mgr. Andrej Frič  

Mgr. Lucia Minichová 

Mgr.art.Soňa Patúcová 

Mgr. Lucia Rusnáková 
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PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA 

Členovia Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK poskytujú psychologickú poraden-

skú činnosť a služby kariérneho poradenstva a podpory osobného kariérneho vývinu pre štu-

dentov a študentky všetkých odborov PdF UK. Študenti a študentky s problémami osobného 

i odborno-psychologického charakteru si môžu dohodnúť prostredníctvom e-mailu individu-

álne stretnutie. 

Vedúca poradne: PhDr. Viera Andreánska, CSc. 

Sídlo: Katedra psychológie a patopsychológie, Moskovská 3 

Kontakt: andreanska(at)fedu.uniba.sk 

SOCIÁLNA PORADŇA 

Je súčasťou Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky a pracuje pod gesciou Katedry 

sociálnej práce. Je primárne určená pre študentov a študentky Pedagogickej fakulty, ale i pre 

študentov a študentky ostatných fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave a poskytuje profe-

sionálne služby prostredníctvom: 

 osobného kontaktu 

 elektronickej pošty 

Cieľom sociálnej poradne je poskytovať poradenstvo v oblasti sociálnych vecí pre študentov 

a študentky, prispievať k rozvoju ich sociálnych zručností, pomôcť im pri adaptácii na vysokú 

školu a vysokoškolský život. 

Sociálne poradenstvo je poskytované pedagógmi katedry sociálnej práce. Poradenstvo posky-

tujú aj doktorandi a študenti a študentky sociálnej práce počas ich výkonu odbornej praxe vždy 

pod supervíziou akreditovaného supervízora (člena Katedry sociálnej práce). 

Vedúci poradne: PhDr. Ján Holonič, PhD.. 

Sídlo: Katedra sociálnej práce, Šoltésovej 4 

Kontakt: holonic(at)fedu.uniba.sk; tel.: 02/50 222 114 

CENTRUM POMOCI ŠTUDENTOM SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVA-

CÍMI POTREBAMI 

Je zriadené pri modelovej špeciálnopedagogickej poradni pri Katedre špeciálnej pedagogiky 

Univerzity Komenského Pedagogickej fakulty v Bratislave. Uvedené pracovisko pôsobí ako 

modelové pracovisko pre študentov uchádzajúcich sa o štúdium na vysokej škole a zároveň ako 

kontaktné pracovisko pre komunikáciu s pedagógmi iných vysokých škôl pôsobiacich v oblasti 

poradenskej podpory študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Uvedené 

centrum je vybavené špeciálnymi pomôckami pre zefektívnenie a sprístupnenie vzdelávania 

študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Centrum je prostredníctvom 

svojich pracovníkov odborne a personálne spôsobilé poskytovať konkrétne služby špeciálno-

pedagogického zamerania všetkým študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-

bami, ktorí sa objavujú medzi uchádzačmi o vysokoškolské štúdium na vysokých školách 

a univerzitách na Slovensku. V rámci celoslovenskej pôsobnosti sú tieto služby ojedinelé svo-

jou šírkou, pretože sprostredkúvajú poradenské služby všetkým kategóriám študentov so špe-

ciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

V rámci Centra pomoci študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú špe-

ciálnopedagogické poradenské služby poskytované predovšetkým pre osoby so sluchovým po-

stihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, chorým a zdravotne oslabeným, 

s poruchami učenia a správania, ako aj študentom s viacnásobným postihnutím. 

Sídlo: Katedra špeciálnej pedagogiky, Račianska 59 

Kontakt: terezia.harcarikova(at)fedu.uniba.sk 
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Koordinátori pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi 

Študenti so sluchovým postihnutím: 

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc. 

tel.: 02/49 287 202, e-mail: darina.tarcsiova(at)fedu.uniba.sk 

Študenti s telesným postihnutím: 

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. 

tel.: 02/49 287 156, e-mail: terezia.harcarikova(at)fedu.uniba.sk 

Študenti so zrakovým postihnutím: 

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. 

tel.: 02 49 287 109, e-mail: jana.lopuchova(at)fedu.uniba.sk 

Študenti s poruchami učenia: 

PhDr. Jana Vernarcová, PhD. 

tel.: 02/50 222 341, e-mail: vernarcova(at)fedu.uniba.sk 

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PORADŇA 

Pracuje ako modelové pracovisko pri Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Uni-

verzity Komenského v Bratislave. 

Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo, odbornú starostlivosť a špeciálnopedagogickú 

intervenciu znevýhodneným deťom, mládeži a ich užšiemu sociálnemu prostrediu. 

Modelová špeciálnopedagogická poradňa pri Katedre špeciálnej pedagogiky plní funkciu cvič-

ného pracoviska pre študentov špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komen-

ského v Bratislave. 

SPEVÁCKY ZBOR COMENIUS 

Spevácky zbor Comenius, počas svojej existencie v rokoch 1991-2002 získal na domácich 

a medzinárodných súťažiach a festivaloch 38 ocenení a bol jedným z najúspešnejších vysoko-

školských speváckych zborov na Slovensku. Členmi zboru sú predovšetkým poslucháči študu-

júci hudobnú výchovu, ale aj iných študijných odborov. Umeleckým vedúcim a dirigentom 

zboru je doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.
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OSTATNÉ ÚTVARY 

CIT-CENTRUM INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (510) 

e-mail: cit(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej č. 4, Račianska č. 59 

tel: 02/50222 145, 02/49287 155 - technici 

Korešp.adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Personálne zloženie: 

Vedúci oddelenia CIT a technický správca IIKS: 
Ing. Roman Joštiak, Račianska č. 59, č.d. 214, tel.: 02/49287214, e-mail: jostiak(at)fedu.uniba.sk 

technici: 

Pavol Kováč, Račianska č. 59, č.d. 3, tel.: 02/49287 155, e-mail: kovac(at)fedu.uniba.sk 

Martin Krakovský, Šoltésovej č. 4, č.d. 205, tel.: 02/50222 145, e-mail: krakovsky(at)fedu.uniba.sk 

Bc. Michal Špalek, Šoltésovej č. 4, č.d. 205, tel.: 02/50222 145, e-mail: spalek(at)fedu.uniba.sk 

AK-AKADEMICKÁ KNIŽNICA (430) 

e-mail: akademicka.kniznica(at)fedu.uniba.sk 

Sídlo pracoviska: Šoltésovej 4 

Korešp.adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Požičovňa tel.: 02/50222116, č.d. Š-033, e-mail: pozicovna(at)fedu.uniba.sk 

Študovňa odbornej literatúry tel.: 02/50222119, č.d. Š-57 a Š-59 

Bibliografická študovňa a časopisy tel.: 02/50222414, č.d. Š-58 

e-mail: jazykova.studovna(at)fedu.uniba.sk 

Študovňa kvalifikačných prác, mediatéka tel.: 02/50222415, č.d. Š-036 a Š-040 

e-mail: kvalifikacne.prace(at)fedu.uniba.sk 

Jazyková študovňa 

Šoltésovej č. 4, č.d. 57, tel.: 02/50222119, e-mail: jazykova.studovna(at)fedu.uniba.sk 

Personálne zloženie: 

Vedúca:  
Mgr. Antónia Bartošová, tel.: 02/50222417, č.d. Š-111, e-mail: antonia.bartosova(at)fedu.uniba.sk 

Zástupkyňa vedúcej:  
Ing. Zuzana Obselková, tel.: 02/50222416, č.d. Š-57, e-mail: zuzana.obselkova(at)fedu.uniba.sk 

Pracovníci: 

Oddelenie bibliografických a knižničných služieb 

Mgr. Antónia Bartošová 

Dušan Bublík 

Adriana Fojtíková 

Mgr. Katarína Janečková 

Alžbeta Ozsvaldová 

Oddelenie automatizovaného spracovania fondov 

Ing. Zuzana Obselková 

Alžbeta Stupková 

RNDr. Ľubica Vidličková 
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HARMONOGRAM ŠTÚDIA NA PdF UK 

V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 

ZÁPIS: OD DO 

Denné Bc. a Mgr. štúdium 04.09.2017 21.09.2017 

Externé Bc. a Mgr. štúdium 04.09.2017 21.09.2017 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY Bc. a Mgr.   

Termín  talentových  prijímacích skúšok 14.05.2018 18.05.2018 

Termín písomných prijímacích skúšok 11.06.2018 15.06.2018 

PhD. ŠTÚDIUM (denné, externé)   

Zápis PhD. štúdium 07.09.2017 08.09.2017 

Prijímacie skúšky PhD., I. kolo 21.06.2018 28.06.2018 

Prijímacie skúšky PhD., II. kolo 23.08.2018 24.08.2018 

ZIMNÝ SEMESTER 2017/2018 OD DO 

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula PdF 

UK, miestnosť č. 10 (Račianska 59, Bratislava)  

25.09.2017 

o 9,00 hod.  

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula UK 

(Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

25.09.2017 

o 11,00 hod  

Výučba (13 týždňov) 25.09.2017  22.12.2017 
Doplňujúci zápis predmetov (študenti) 25.09 2017 08.10.2017 

Priebežná výučba (11 týždňov) 25.09.2017 08.12.2017 
Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby 04.12.2017 08.12.2017 

Výcviky a predmety blokovej výučby, nahradzovanie 

výučby (2 týždne) 11.12.2017  22.12.2017  
Hodnotiaci týždeň predmetov blokovej výučby, výcvikov 18.12.2017 22.12.2017 

Skúškové obdobie 02.01.2018 16.02.2018 
Skúškové obdobie pre účastníkov akademickej mobility v ZS 02.01.2018 16.03.2018 

PRAXE:   

Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných a vý-

chovných predmetov:   

Pedagogická prax 1 (B) (Bc., 2. ročník) 23.10.2017 27.10.2017 

Pedagogická prax 2 (A, B) (Mgr., 1. ročník) 06.11.2017 01.12.2017 

Ostatné študijné programy:   

Jednoodborová priebežná pedagogická a odborná prax 09.10.2017 01.12.2017 

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax 11.12.2017 22.12.2017 

LETNÝ SEMESTER 2017/2018 OD DO 

Povinná inštruktáž tútorov pre študentov končiacich 

ročníkov 19.02.2018 23.02.2018 

Výučba (13 týždňov) 19.02.2018 18.05.2018 
Doplňujúci zápis predmetov (študenti) 19.02.2018 04.03.2018 

Priebežná výučba (11 týždňov)  19.02.2018 04.05.2018 
Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby  30.04.2018 04.05.2018 

Výcviky a predmety blokovej výučby, nahradzovanie 

výučby (2 týždne) 07.05.2018  18.05.2018  
Hodnotiaci týždeň predmetov blokovej výučby, výcvikov 14.05.2018 18.05.2018 

Skúškové obdobie  21.05.2018 29.06.2018 
Skúškové obdobie pre účastníkov akademickej mobility v LS 21.05.2018 31.07.2018 
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KONČIACI ŠTUDENTI OD DO 
Hodnotiaci týždeň predmetov pre končiace ročníky 30.04.2018 04.05.2018 

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky 07.05.2018 18.05.2018 

PRAXE:   

Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných a vý-

chovných predmetov:   

Pedagogická prax 1 (A) (Bc., 1. ročník) 09.04.2018 13.04.2018 

Pedagogická prax 3 (A, B) (Mgr., 2. ročník) 19.02.2018 06.04.2018 

Ostatné študijné programy:   

Jednoodborové priebežné pedagogické a odborné 

praxe 05.03.2018  27.04.2018  

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax 

pre končiace ročníky 19.02.2018  

 

16.03.2018  

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax  07.05.2018  18.05.2018  

ŠTÁTNE SKÚŠKY OD DO 

ZIMNÝ TERMÍN:   

Termín odovzdania záverečnej práce  13.12.2017 

Termín prihlásenia na štátnu skúšku  13.12.2017 

Termín štátnej skúšky z UZ 16.01.2018 17.01.2018 

Termín štátnej skúšky s obhajobou záverečnej práce 18.01.2018 19.01.2018 

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záverečnej práce 22.01.2018 23.01.2018 
   

JARNÝ TERMÍN:   

Termín odovzdania záverečnej práce  18.04.2018 

Termín prihlásenia na štátnu skúšku  18.05.2018 

Termín štátnej skúšky z UZ 28.05.2018 01.06.2018 

Termín štátnej skúšky s obhajobou záverečnej práce 28.05.2018 15.06.2018 

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záverečnej práce 18.06.2018 22.06.2018 

   
LETNÝ TERMÍN – OPRAVNÝ A NÁHRADNÝ:   

Termín odovzdania záverečnej práce  11.07.2018 

Termín prihlásenia na štátnu skúšku  11.07.2018 

Termín štátnej skúšky z UZ 20.08.2018 21.08.2018 

Termín štátnej skúšky s obhajobou záverečnej práce 20.08.2018 22.08.2018 

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záverečnej práce 22.08.2018 24.08.2018 

ŠTÁTNE SKÚŠKY - PhD. štúdium  DO 

Termín odovzdávania prihlášky  a minimovej práce  na dizertačnú 

skúšku  (pre denných študentov)  28.02.2018 

Termín odovzdávania prihlášky  a minimovej práce  na dizertačnú  (pre 

externých  študentov) 31.08.2018 

Termín odovzdania záverečnej práce  –  dizertačnej práce 25.04.2018 

Obhajoby dizertačných prác  jún – august 2018 

 
Harmonogram štúdia na AR 2017/18 bol schválený na zasadnutí Akademického senátu PdF UK dňa 17.03.2017. 
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AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

KOMBINOVATEĽNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

 v odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé) 

Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé) 

Učiteľstvo histórie v kombinácii (Bc. – denné; Mgr. – denné) 

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé) 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé) 

Učiteľstvo psychológie v kombinácii (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé) 

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé) 

Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé) 

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé) 

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé) 

medzifakultný program Učiteľstvo biológie v kombinácii (Bc. – denné; Mgr. – denné) – štúdium danej odborovej špe-

cializácie je zabezpečované a realizované na Prírodovedeckej fakulte UK 

 v odbore 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

Učiteľstvo hudby v kombinácii (Bc. – denné; Mgr. – denné) 

Výtvarná edukácia v kombinácii (Bc. – denné; Mgr. – denné) 

Výtvarná edukácia – konverzný ( Mgr. – denné) 

medzifakultný program Učiteľstvo náboženskej výchovy (Bc. – denné; Mgr. – denné) – štúdium danej odborovej špe-

cializácie je zabezpečované a realizované na Evanjelickej Bohosloveckej fakulte UK 

NEKOMBINOVATEĽNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

 v odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé) 

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé) 

 v odbore 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

Učiteľstvo hudby (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé) 

Učiteľstvo hudobného umenia (Bc. – externé → dobiehajúce) 

Výtvarná edukácia (Bc. – denné; Mgr. – denné) 

 v odbore 1.1.4 pedagogika 

Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc. – denné, externé) 

 v odbore 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika 

Predškolská a elementárna pedagogika (Bc. – denné, externé) 

Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie (Bc. – externé → dobiehajúce) 

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr. – denné, externé) 

Predškolská a elementárna pedagogika (PhD. – denné, externé) 

 v odbore 1.1.6 špeciálna pedagogika 

Špeciálna pedagogika (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé) 

Špeciálna pedagogika – konverzný (Mgr. – denné, externé) 

Špeciálna pedagogika (PhD. – denné, externé) 

Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie (Bc. – denné, externé) 

 v odbore 1.1.7 liečebná pedagogika 

Liečebná pedagogika (Bc. – denné) 

 v odbore 1.1.8 logopédia 

Logopédia (spojené Bc. + Mgr. – denné; PhD. – denné, externé) 

 v odbore 1. 1. 10 odborová didaktika 

Didaktika cudzích jazykov a literatúr (PhD. – denné, externé) 

Didaktika dejepisu (PhD. – denné, externé) 

Didaktika umelecko-výchovných predmetov (PhD. – denné, externé) 

 v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry 

Románske jazyky a kultúry (Bc. – denné, externé, Mgr. – denné, externé; PhD. – denné, externé) 

Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé) 

 v odbore 3.1.14 sociálna práca 

Sociálna práca (Bc. – denné, externé; Mgr. – denné, externé; PhD. – denné, externé) 

 v odbore 3.1.9 psychológia 

Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím (Bc. –denné, externé) 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ A SPOLOČENSKOVEDNÝ ZÁKLAD UČITEĽSTVA 
pre kombinovateľné a nekombinovateľné študijné programy odborov 1.1.1 a 1.1.3 (Bc. – denné, externé; 

Mgr. – denné, externé) 
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GARANTI 

prof. PhDr. Martin Žilínek, CSc. 
- zmena garanta v procese riešenia 

Pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný zá-

klad učiteľstva (Bc., Mgr.) – nové učiteľ. ŠP v komb. 

  

prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.  Pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný zá-

klad učiteľstva (Bc., Mgr.) – ostatné učiteľské ŠP 

doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.) 
-zmena garanta a spolugaranta v procese 

riešenia 
Odborová didaktika (spolugarant konania doc., prof.) 

  

doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 

(Bc., Mgr.) 

 Didaktika cudzích jazykov a literatúr (spolugarant PhD.) 

 Odborová didaktika (spolugarant konania doc., prof.) 

  

doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombi-

nácii (Bc., Mgr.)  

 Románske jazyky a kultúry (spolugarant PhD.) 

  

doc. PhDr. Miroslav Kamenický,  Učiteľstvo histórie v kombinácii (Bc.)  

CSc. Didaktika dejepisu (spolugarant PhD.) 

  

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. Učiteľstvo histórie v kombinácii (Mgr.) 

 Didaktika dejepisu (PhD.) 

  

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD. Didaktika dejepisu (spolugarant PhD.) 

  

doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc. Učiteľstvo hudby v kombinácii (Bc., Mgr.) 

  

doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD. Učiteľstvo hudby (Bc., Mgr.) 

 Didaktika umelecko-výchovných predmetov (spoluga-

rant PhD.) 

  

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)  

 Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej ko-

munikácii (Bc., Mgr.) 

 Didaktika cudzích jazykov a literatúr (spolugarant 

PhD. 

  

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombiná-

cii (Bc., Mgr.) 

 Didaktika cudzích jazykov a literatúr (PhD.) 

 Odborová didaktika (konanie doc., prof.) 

  

doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD. 
-zmena garanta v procese riešenia 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (Bc., Mgr.) 

 

  

doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. Učiteľstvo psychológie v kombinácii (Bc., Mgr.)  
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prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombiná-

cii (Bc., Mgr.) 

  

prof. Dr. Coman Lupu Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombi-

nácii (Bc., Mgr.)  

 Románske jazyky a kultúry (Bc., Mgr., PhD.) 

  

doc. György Domokos, PhD. Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombiná-

cii (Bc., Mgr.) 

 Románske jazyky a kultúry (spolugarant PhD.) 

  

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.  Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii (Bc., 

Mgr.) 

  

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, Výtvarná edukácia (Bc., Mgr.) 

PhD., akad. soch. Výtvarná edukácia – konverzný (Mgr.) 

 Didaktika umelecko-výchovných predmetov (PhD.) 

  

doc. akad. mal. Martin Činovský,  Výtvarná edukácia v kombinácii (Bc., Mgr.) 

ArtD.  

  

doc. PaedDr. Daniela Valachová, 

PhD. -zmena spolugaranta v procese rieše-

nia 

Didaktika umelecko-výchovných predmetov (spoluga-

rant PhD.) 

  

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, 

PhD. - zmena garanta v procese riešenia 

Liečebná pedagogika (Bc.) 

  

prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, 

PhD. 

Logopédia (spolugarant PhD., spolugarant konania 

doc., prof.) 

  

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. Logopédia (spojený Bc. + Mgr., PhD., konanie doc., 

prof.) 

  

doc. PaedDr. Jana Marková, PhD. Logopédia (spolugarant PhD., spolugarant konania 

doc., prof.) 

  

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotliv-

cov s postihnutím (Bc.) 

  

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. 
-zmena garanta v procese riešenia 

Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc.) 

  

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.  -  
- zmena garanta a spolugaranta v procese 

riešenia 

Sociálna práca (Bc.); spolugarant PhD., spolugarant 

konania doc., prof.) 

  

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, 

PhD. - zmena garanta a spolugaranta 

v procese riešenia 

Sociálna práca (Mgr., PhD., konanie doc., prof.) 
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doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. Sociálna práca (spolugarant PhD., spolugarant kona-

nia doc., prof.) 

  

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. Špeciálna pedagogika (Bc., Mgr., PhD., konanie doc., 

prof.) 

 Špeciálna pedagogika – konverzný (Mgr.) 

  
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, 

PhD. 
Špeciálna pedagogika (spolugarant PhD., spolugarant 

konania doc., prof.) 
  

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, 

PhD. 

Špeciálna pedagogika (spolugarant PhD., spolugarant 

konania doc., prof.) 

  

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie (Bc.) 

  

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie (Bc.) 

→ dobiehajúci št. program 
Predškolská a elementárna pedagogika (spolugarant 

PhD.) 

  

prof. PaedDr. Božena Šupšáková,  Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)  

PhD. - zmena garanta v procese riešenia Predškolská a elementárna pedagogika (Bc., PhD.) 

  

doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Predškolská a elementárna pedagogika (spolugarant 

PhD.) 
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ŠTUDIJNÉ PLÁNY PROGRAMOV 

Časť ročenky so študijnými plánmi programov bakalárskeho, spojeného magisterského, ma-

gisterského a doktorandského stupňa štúdia akreditovaných v súlade so zákonom 131/2002 Z. 

z. je prístupná na webe prostredníctvom Akademického informačného systému AIS2 ( prihlá-

senie cez portál centrálnych služieb IT na UK – www.moja.uniba.sk). Na webstránke fakulty 

www.fedu.uniba.sk sa v sekcii „Štúdium“ → „Bakalárske a magisterské štúdium“, v časti 

„Ročenka“ nachádza stručný obrázkový manuál pre vyhľadanie obsahu programov pre aktu-

álny akademický rok. Predmety sú v rámci tabuliek usporiadané v štruktúre povinné, povinne 

voliteľné a výberové, pričom v rámci týchto skupín sa môžu deliť do blokov. V nich sú pred-

mety utriedené podľa ročníka, semestra a skratky predmetu. Súčasťou charakteristiky jednotli-

vých študijných programov je zoznam predmetov štátnej skúšky a zásady voľby povinne voli-

teľných a výberových predmetov. 

PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY NA BAKALÁRSKOM STUPNI – denná a 4-ročná 

externá forma štúdia 

 Programy v študijných odboroch 1.1.1 a 1.1.3 

Štátna skúška sa realizuje obhajobou v rámci bloku „spoločného základu učiteľstva“, nezá-

visle od toho, z ktorej špecializácie je zvolená téma záverečnej práce. Viaže sa k nej odovzda-

nie práce v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

PdF.KPg/B-VUZšt011/15 Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce 12 kr. 

 Program v študijnom odbore 1.1.4 – Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 

Štátna skúška sa realizuje obhajobou záverečnej práce, ku ktorej sa viaže odovzdanie práce 

v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

PdF.KSPg/B-SPGšt032/15 Obhajoba bakalárskej práce 12 kr. 

 Program v študijnom odbore 1.1.5 – Predškolská a elementárna pedagogika 

Štátna skúška sa realizuje obhajobou záverečnej práce, ku ktorej sa viaže odovzdanie práce 

v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

PdF.KPEP/B-PEPšt401/15 Obhajoba bakalárskej práce 12 kr 

 Program v študijnom odbore 1.1.6 – Špeciálna pedagogika 

Štátna skúška sa realizuje obhajobou záverečnej práce, ku ktorej sa viaže odovzdanie práce 

v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

PdF.KŠP/B-SPPšt041/15 Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce 12 kr. 

 Program v študijnom odbore 1.1.7 – Liečebná pedagogika 

Štátna skúška sa realizuje obhajobou záverečnej práce, ku ktorej sa viaže odovzdanie práce 

v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

PdF.KLP/B-LCPšt032/15 Obhajoba bakalárskej práce 12 kr. 

 Programy v študijnom odbore 2.1.32 

Štátna skúška sa realizuje obhajobou záverečnej práce, ku ktorej sa viaže odovzdanie práce 

v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

PdF.KRoJL/B-RJKšt027/15 Obhajoba záverečnej práce 12 kr. 

PdF.KNJL/B-NJKšt030/17 Obhajoba záverečnej práce 12 kr. 
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 Program v študijnom odbore 3.1.14 – Sociálna práca 

Štátna skúška sa realizuje obhajobou záverečnej práce, ku ktorej sa viaže odovzdanie práce 

v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

PdF.KSP/B-SOCšt037/15 Obhajoba bakalárskej práce 12 kr.  

 Program v študijnom odbore 3.1.9 – Psychologické a kariérové poradenstvo pre jed-

notlivcov s postihnutím 

Štátna skúška sa realizuje obhajobou záverečnej práce, ku ktorej sa viaže odovzdanie práce 

v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

PdF.KPsPp/B-PKPde023/15   
PdF.KPsPp/B-PKPex023/15 Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce 12 kr. 

PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY NA BAKALÁRSKOM STUPNI – 3-ročná externá 

forma štúdia 

 Programy v študijnom odbore 1.1.1 a 1.1.3, akreditované do 31.12.2012 

Štátna skúška sa skladá z troch častí, pričom každý z predmetov sa chápe izolovane, predmety 

sa navzájom neovplyvňujú a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami: 

I. predmet tzv. učiteľského základu 

II. obhajoba bakalárskej práce 
(pri kombinovaných študijných programoch vo zvolenej špecializácii; viaže sa k nej odovzdanie práce 

v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku) 
III. kolokviálna skúška z oblasti teoretického poznania študijných špecializácií odboru 

Časti štátnej skúšky 

I. PdF.KPg/B-VUZšn001/09 

Pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva 

(pozostáva z: Teória výchovy, Školský management, Všeobecná didaktika) 

II. a III. podľa špecializácie: 

Anglický jazyk v kombinácii 
PdF.KAJL/B-ANGbp1/09 

Obhajoba bakalárskej práce 

PdF.KAJL/B-ANGšt002/11 

Kolokviálna skúška z anglického jazyka a lite-

ratúry s didaktikou 

Anglický jazyk 
PdF.KAJL/B-ANJbp1/09 

Obhajoba záverečnej práce 

PdF.KAJL/B-ANJšt1/14 

Anglický jazyk a didaktika anglického jazyka 

a literatúry 

PdF.KAJL/B-ANJšt2/14 

Anglická a americká literatúra 

Hudobné umenie 
PdF.KHV/B-HU-bp1/09 
Obhajoba bakalárskej práce 

PdF.KHV/B-HU-št005/11 
Kolokviálna skúška z dejín hudby a základov 

didaktiky hudobnej výchovy 

+ povinný výber 1 predmetu zo skupiny: 
PdF.KHV/B-HU-št006/11 

Hra na hudobnom nástroji – klavír 

PdF.KHV/B-HU-št007/11 

Hra na hudobnom nástroji – husle 

PdF.KHV/B-HU-št009/11 

Hra na hudobnom nástroji – spev 

PdF.KHV/B-HU-št011/12 

Hra na hudobnom nástroji – gitara 

PdF.KHV/B-HU-št014/16 

Hra na hudobnom nástroji – saxofón 

PdF.KHV/B-HU-št015/16 

Hra na hudobnom nástroji – klarinet 

Nemecký jazyk v kombinácii 
PdF.KNJL/B-NJLbp1/09 

Obhajoba bakalárskej práce 

PdF.KNJL/B-NJLšt003/11 

Kolokviálna skúška z nemeckého jazyka a lite-

ratúry 

Nemecký jazyk 
PdF.KNJL/B-NJLbp1/09 

Obhajoba bakalárskej práce 

PdF.KNJL/B-NJLšt001/09 

Nemecký jazyk 

PdF.KNJL/B-NJLšt002/09 

Nemecká literatúra 
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Psychológia 
PdF.KPsPp/B-PSYbp1/09 

Obhajoba bakalárskej práce 

PdF.KPsPp/B-PSYšt001/09 

Psychológia 

Slovenský jazyk 
PdF.KSJL/B-SLObp1/09 

Obhajoba bakalárskej práce 

PdF.KSJL/B-SLOšt003/11 

Kolokviálna skúška zo slovenského jazyka a li-

teratúry 

 Programy v študijnom odbore 1.1.4, akreditované do 31.12.2012 

Každý z predmetov štátnej skúšky sa chápe izolovane, predmety sa navzájom neovplyvňujú 

a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami. K obhajobe záverečnej práce sa viaže odovzda-

nie práce v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademckého roku. 

Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 
PdF.KSPg/B-SPGbp1/09 Obhajoba bakalárskej práce 

PdF.KSPg/B-SPGšt001/09 Poznanie človeka 

PdF.KSPg/B-SPGšt002/09 Sociálna pedagogika 

PdF.KSPg/B-SPGšt003/09 Metódy výchovy (výber maximálne 2 z nasledujúcich predmetov) 

 Výchova literatúrou 

 Výchova hudbou 

 Výchova hrou 

 Výchova prácou 

 Výchova dramatickým umením 

 Výchova pohybom 

 Programy v študijnom odbore 1.1.5, akreditované do 31.12.2012 

Každý z predmetov štátnej skúšky sa chápe izolovane, predmety sa navzájom neovplyvňujú 

a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami. K obhajobe záverečnej práce sa viaže odovzda-

nie práce v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie 
PdF.KPEP/B-UMSbp1/09 Obhajoba bakalárskej práce 

PdF.KPEP/B-UMSšn003/13 Predprimárna pedagogika a pedagogika voľného času 

PdF.KPEP/B-UMSšn004/13 Didaktika materskej školy a metodiky voľnočasovej edukácie 

 Programy v študijnom odbore 1.1.6, akreditované do 31.12.2012 

Každý z predmetov štátnej skúšky sa chápe izolovane, predmety sa navzájom neovplyvňujú 

a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami. K obhajobe záverečnej práce sa viaže odovzda-

nie práce v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

Špeciálna pedagogika 
PdF.KŠP/B-SPZbp1/09 Obhajoba bakalárskej práce 
PdF.KPg/B-VUZšn001/09 Pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva 

(pozostáva z: Teória výchovy, Školský management, Všeobecná didaktika) 
PdF.KŠP/B-SPZšs001/09 Špeciálna pedagogika 
+ pre špecializáciu Špeciálnopedagogické poradenstvo: 
PdF.KŠP/B-SPOšt001/10 Špeciálnopedagogická diagnostika, prognostika a poradenstvo 
PdF.KŠP/B-SPOšs002/09 Metódy výchovnej rehabilitácie 
+ pre špecializáciu Pedagogika mentálne postihnutých: 
PdF.KŠP/B-PMPšt001/10 Pedagogika mentálne postihnutých 
PdF.KŠP/B-PMPšs001/09 Teória výchovy a špeciálne výchovy mentálne postihnutých 
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 Programy v študijnom odbore 3.1.14, akreditované do 31.12.2012 

Každý z predmetov štátnej skúšky sa chápe izolovane, predmety sa navzájom neovplyvňujú 

a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami. K obhajobe záverečnej práce sa viaže odovzda-

nie práce v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

Sociálna práca 
PdF.KSP/B-SOCbp1/09 Obhajoba bakalárskej práce 

PdF.KSP/B-SOCšt001/14 Teoretické a historické východiská sociálnej práce 

PdF.KSP/B-SOCšt002/14 Základy právnych disciplín a ich aplikácia v sociálnej práci 

PdF.KSP/B-SOCšn003/09 Metódy a formy sociálnej práce 

PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY NA SPOJENOM MAGISTERSKOM STUPNI 

 Program v študijnom odbore 1.1.8 

Každý z predmetov štátnej skúšky sa chápe izolovane, predmety sa navzájom neovplyvňujú 

a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami. K obhajobe záverečnej práce sa viaže odovzda-

nie práce v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

Logopédia 
PdF.KL/M-LOGšt033/16 Obhajoba diplomovej práce 20 kr. 
PdF.KL/M-LOGšt034/16 Teória logopédie 8 kr. 
PdF.KL/M-LOGšt035/16 Logopedická diagnostika 8 kr. 
PdF.KL/M-LOGšt036/16 Logopedická terapia 8 kr. 

PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY NA MAGISTERSKOM STUPNI – denná forma 

štúdia 

 Programy v študijných odboroch 1.1.1 a 1.1.3 

Každý z predmetov štátnej skúšky sa chápe izolovane, predmety sa navzájom neovplyvňujú 

a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami. 

Študenti programov daných odborov musia absolvovať obhajobu za 14 kreditov v rámci 

bloku „spoločného základu učiteľstva“ (nezávisle od toho, z ktorej špecializácie je zvolená 

téma záverečnej práce) a zvyšné predmety spolu za 12 kreditov v rámci špecializácií – po mi-

nimálne dva predmety na každú z dvojkombinácie, resp. dva až štyri predmety v prípade jed-

nopredmetového štúdia. Za štátnu skúšku získajú študenti v súčte 26 kreditov: 

Spoločný základ učiteľstva (tzv. VUZ) 

PdF.KPg/M-VUZšt009/15 Obhajoba diplomovej práce 14 kr. 

(viaže sa k nej odovzdanie práce v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku) 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 

PdF.KAJL/M-ANGšt009/16 Štátna skúška z anglického jazyka a literatúry 3 kr. 

PdF.KAJL/M-ANGšt010/16 Štátna skúška z didaktiky anglického jazyka a literatúry 3 kr. 

Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii 

PdF.KRoJL/M-FRAšt006/16 Štátna skúška z didaktiky francúzštiny ako cudzieho jazyka 2 kr. 

PdF.KRoJL/M-FRAšt007/16 Štátna skúška z lingvistiky francúzskeho jazyka 2 kr. 

PdF.KRoJL/M-FRAšt008/16 Štátna skúška z teórie a dejín francúzskej literatúry 2 kr. 
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Učiteľstvo histórie v kombinácii 

PdF.KH/M-HISšt006/16 Štátna skúška z histórie 3 kr. 

PdF.KH/M-HISšt007/16 Štátna skúška z didaktiky dejepisu 3 kr. 

Učiteľstvo hudby v kombinácii 

PdF.KHV/M-HU-št007/15 Štátna skúška z hudobnej teórie a hudobnej histórie 3 kr. 

PdF.KHV/M-HU-št008/15 Štátna skúška z teórie a praxe hudobnej edukácie 3 kr. 

Učiteľstvo hudby 

PdF.KHV/M-HJ-št014/15 Štátna skúška z hudobnej teórie a hudobnej histórie 4 kr. 

PdF.KHV/M-HJ-št015/15 Štátna skúška z teórie a praxe hudobnej edukácie 4 kr. 

PdF.KHV/M-HJ-št016/15 Štátna skúška z teórie a praxe pedagogicko-umeleckej špecializácie 4 kr. 

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii 

PdF.KNJL/M-NEMšt009/16 Štátna skúška z nemeckého jazyka a literatúry 3 kr. 

PdF.KNJL/M-NEMšt010/16 Štátna skúška z didaktiky nemeckého jazyka a literatúry 3 kr. 

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 

PdF.KNJL/M-NEJšt017/16 Štátna skúška z nemeckého jazyka a literatúry 6 kr. 

PdF.KNJL/M-NEJšt018/16 Štátna skúška z didaktiky nemeckého jazyka a literatúry 6 kr. 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 

PdF.KPg/M-PEDšt006/16 Štátna skúška z pedagogiky 3 kr. 

PdF.KPg/M-PEDšt007/16 Štátna skúška z didaktiky pedagogických disciplín 3 kr. 

Učiteľstvo psychológie v kombinácii 

PdF.KPsPp/M-PSYšt010/16 Štátna skúška zo psychológie 3 kr. 

PdF.KPsPp/M-PSYšt011/16 Štátna skúška z didaktiky psychologických disciplín 3 kr. 

 a metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu 

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 

PdF.KSJL/M-SLOšt008/16 Štátna skúška zo slovenského jazyka a literatúry 3 kr. 

PdF.KSJL/M-SLOšt009/16 Štátna skúška z didaktiky slovenského jazyka a literatúry 3 kr. 

Učiteľstvo španielského jazyka a literatúry v kombinácii 

PdF.KRoJL/M-ESPšt006/16 Štátna skúška z didaktiky španielčiny ako cudzieho jazyka 2 kr. 

PdF.KRoJL/M-ESPšt007/16 Štátna skúška z lingvistiky španielskeho jazyka 2 kr. 

PdF.KRoJL/M-ESPšt008/16 Štátna skúška z teórie a dejín španielskej 2 kr. 

 a hispanoamerickej literatúry 

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii 

PdF.KEOV/M-VOBšt006/16 Štátna skúška z teórie výchovy k občianstvu 3 kr. 

PdF.KEOV/M-VOBšt007/16 Štátna skúška z didaktiky výchovy k občianstvu 3 kr. 

Výtvarná edukácia v kombinácii 

PdF.KVV/M-VU-št009/15 Štátna skúška z didaktiky výtvarnej výchovy 3 kr. 

PdF.KVV/M-VU-št010/15 Štátna skúška z dejín umenia, výtvarnej teórie, technológií a techník 3 kr. 
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Výtvarná edukácia 

PdF.KVV/M-VJ-št011/15 Štátna skúška z didaktiky výtvarnej výchovy 3 kr. 

PdF.KVV/M-VJ-št012/15 Štátna skúška z dejín výtvarného umenia a kultúry 3 kr. 

PdF.KVV/M-VJ-št013/15 Štátna skúška z výtvarných techník a technológií 3 kr. 
+ predmet podľa splnenia podmienky minimálneho počtu 17-tich kreditov za povinne voliteľné predmety zo sku-

piny B alebo C vo výučbovej časti štúdia: 

PdF.KVV/M-VJ-št014/15 Štátna skúška z metodicko-didaktickej interpretácie 3 kr. (splnená skup. B) 

PdF.KVV/M-VJ-št015/15 Štátna skúška z metód a postupov v arteterapii 3 kr. (splnená skup. C) 

 Program v študijnom odbore 1.1.5 

Každý z predmetov štátnej skúšky sa chápe izolovane, predmety sa navzájom neovplyvňujú 

a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami. Študenti musia absolvovať obhajobu a pred-

mety spolu za 26 kreditov. 

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

PdF.KPEP/M-UPVšt401/16 Obhajoba diplomovej práce 14 kr. 

(viaže sa k nej odovzdanie práce v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku) 

PdF.KPEP/M-UPVšt402/16 Štátna skúška z elementárnej pedagogiky 12 kr. 

(zahŕňa v sebe tri oblasti: Teória primárneho vzdelávania, Teória jazykovej a literárnej gramotnosti, Teória pri-

márneho matematického vzdelávania). 

 Program v študijnom odbore 1.1.6 

Každý z predmetov štátnej skúšky sa chápe izolovane, predmety sa navzájom neovplyvňujú 

a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami. Študenti musia absolvovať obhajobu a pred-

mety spolu za 26 kreditov. 

Špeciálna pedagogika 

PdF.KŠP/M-SPPšt016/16 Obhajoba diplomovej práce 14 kr. 

(viaže sa k nej odovzdanie práce v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku) 

PdF.KŠP/M-SPPšt017/16 Štátna skúška zo špeciálnej pedagogiky a výchovnej 2 kr. 

 rehabilitácie postihnutých 
PdF.KŠP/M-SPPšt018/16 Štátna skúška zo špeciálnopedagogickej diagnostiky 2 kr. 

 a prognostiky 
PdF.KŠP/M-SPPšt019/16 Štátna skúška zo školskej logopédie a individuálnej 2 kr. 

 logopedickej intervencie v špeciálnych školách 
PdF.KŠP/M-SPPšt020/16 Štátna skúška z inkluzívneho vzdelávania a edukácie 2 kr. 

 postihnutých 
+ výber dvoch predmetov podľa špecializácie: 

PdF.KŠP/M-SPPšt021/16 Štátna skúška zo špeciálnopedagogického poradenstva 2 kr. 

PdF.KŠP/M-SPPšt022/16 Štátna skúška z pedagogiky mentálne postihnutých 2 kr. 

 a edukácie mentálne postihnutých 
PdF.KŠP/M-SPPšt023/16 Štátna skúška z pedagogiky telesne postihnutých, chorých 2 kr. 

 a zdravotne oslabených a edukácie TPCHZO 
PdF.KŠP/M-SPPšt024/16 Štátna skúška z pedagogiky sluchovo postihnutých 2 kr. 

 a edukácie sluchovo postihnutých 
PdF.KŠP/M-SPPšt025/16 Štátna skúška z pedagogiky zrakovo postihnutých 2 kr. 

 a edukácie zrakovo postihnutých 
PdF.KŠP/M-SPPšt026/16 Štátna skúška z pedagogiky a edukácie jednotlivcov 2 kr. 

 s poruchami učenia, správania a s narušenou komunikačnou 

 schopnosťou 
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 Program v študijnom odbore 2.1.32 

Každý z predmetov štátnej skúšky sa chápe izolovane, predmety sa navzájom neovplyvňujú 

a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami. Študenti musia absolvovať obhajobu a pred-

mety spolu za 26 kreditov. 

Románske jazyky a kultúry 

PdF.KRoJL/M-RJKšt019/16 Obhajoba diplomovej práce 14 kr. 

(viaže sa k nej odovzdanie práce v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku) 

PdF.KRoJL/M-RJKšt020/16 Lingvistika románskych jazykov 3 kr. 

PdF.KRoJL/M-RJKšt021/16 Románske literatúry a kultúry 3 kr. 

+ jeden predmet podľa špecializácie zo skupiny A: 

PdF.KRoJL/M-RJKšt022/16 Overenie jazykovej kompetencie - francúzsky jazyk  3 kr. 

PdF.KRoJL/M-RJKšt023/16 Overenie jazykovej kompetencie - španielsky jazyk  3 kr. 

+ jeden predmet podľa špecializácie zo skupiny B: 

PdF.KRoJL/M-RJKšt024/16 Didaktika románskych jazykov 3 kr. 

PdF.KRoJL/M-RJKšt025/16 Románske medzikultúrne vzťahy  3 kr. 

 Program v študijnom odbore 3.1.14 

Každý z predmetov štátnej skúšky sa chápe izolovane, predmety sa navzájom neovplyvňujú 

a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami. Študenti musia absolvovať obhajobu a pred-

mety spolu za 26 kreditov. 

Sociálna práca 

PdF.KSP/M-SOCšt019/16 Obhajoba diplomovej práce 14 kr. 
(viaže sa k nej odovzdanie práce v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku) 

PdF.KSP/M-SOCšt018/16 Štátna skúška z teórií sociálnej práce a metodológie výskumu 6 kr. 

+ výber jedného predmetu podľa zamerania: 

PdF.KSP/M-SOCšt020/16 Štátna skúška z intenzívnych prístupov v práci s klientom 6 kr. 

PdF.KSP/M-SOCšt021/16 Štátna skúška zo sociálnej politiky 6 kr. 

PdF.KSP/M-SOCšt022/16 Štátna skúška z manažmentu v sociálnej práci 6 kr. 

PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY NA MAGISTERSKOM STUPNI – 2-ročná externá 

forma štúdia 

 Programy v študijnom odbore 1.1.1 a 1.1.3, akreditované do 31.12.2012 

Každý z predmetov štátnej skúšky sa chápe izolovane, predmety sa navzájom neovplyvňujú 

a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami. Štátna skúška má tri časti: 

I. obhajoba diplomovej práce 
(pri kombinovaných študijných programoch vo zvolenej špecializácii; viaže sa k nej odovzdanie práce 

v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku) 
II. kolokviálna skúška z oblasti teoretického poznania študijných špecializácií odboru 

III. odborová didaktika pod hlavičkou pedagogicko-psychologického základu učiteľstva 
(realizuje sa na jednotlivých katedrách podľa študijného programu) 
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Anglický jazyk 
PdF.KAJL/M-ANGdp1/09 

Obhajoba diplomovej práce 

PdF.KAJL/M-ANGšt004/11 

Kolokviálna skúška z anglického jazyka a lite-

ratúry 

PdF.KAJL/M-ANGšt003/11 

Pedagogicko-psychologický základ učiteľstva: 

didaktika anglického jazyka a literatúry 

Francúzsky jazyk 
PdF.KRoJL/M-RoJdp1/09 
Obhajoba diplomovej práce 

PdF.KRoJL/M-FRAšt003/11 
Kolokviálna skúška z francúzskeho jazyka 

a literatúry 

PdF.KRoJL/M-FRAšt002/11 

Pedagogicko-psychologický základ učiteľstva: 

didaktika francúzskeho jazyka

Nemecký jazyk 
PdF.KNJL/M-NJLdp1/09 

Obhajoba diplomovej práce 

PdF.KNJL/M-NJLšt001/09 

Nemecký jazyk 

PdF.KNJL/M-NJLšt002/09 

Nemecká literatúra 

PdF.KNJL/M-NJLšn003/11 

Pedagogicko-psychologický základ učiteľstva: 

didaktika nemeckého jazyka a literatúry 

Psychológia 
PdF.KPsPp/M-PSYdp1/09 

Obhajoba diplomovej práce 

PdF.KPsPp/M-PSYšt001/09 
Psychológia 

PdF.KPsPp/M-PSYšt002/11 

Pedagogicko-psychologický základ učiteľstva: 

didaktika psychológie 

 Programy v študijnom odbore 1.1.5, akreditované do 31.12.2012 

Každý z predmetov štátnej skúšky sa chápe izolovane, predmety sa navzájom neovplyvňujú 

a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami. K obhajobe záverečnej práce sa viaže odovzda-

nie práce v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

PdF.KPPE/M-UPVdp1/09 Obhajoba diplomovej práce 

PdF.KPPE/M-UPVšt001/14 Primárna pedagogika a didaktika 

 Programy v študijnom odbore 1.1.6, akreditované do 31.12.2012 

Každý z predmetov štátnej skúšky sa chápe izolovane, predmety sa navzájom neovplyvňujú 

a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami. K obhajobe záverečnej práce sa viaže odovzda-

nie práce v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

Špeciálna pedagogika 

PdF.KŠP/M-SPZdp1/09 Obhajoba diplomovej práce 
PdF.KŠP/M-SPZšt001/09  Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika 

+ pre špecializáciu Špeciálnopedagogické poradenstvo: 

PdF.KŠP/M-SPOšn001/09  Špeciálnopedagogické poradenstvo a služby 

dve výberové špecializácie: 
 - PdF.KŠP/M-SPOšt002/09  Pedagogika mentálne postihnutých 
 - PdF.KŠP/M-SPOšt003/09  Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených 
 - PdF.KŠP/M-SPOšt004/09  Pedagogika zrakovo postihnutých 
 - PdF.KŠP/M-SPOšt005/09  Pedagogika sluchovo postihnutých 
 - PdF.KŠP/M-SPOšt006/12  Pedagogika detí s poruchami učenia 
 - PdF.KŠP/M-SPOšt007/12  Pedagogika detí s poruchami správania 
 - PdF.KŠP/M-SPOšt008/12  Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou 
 - PdF.KŠP/M-SPOšt009/12  Pedagogika nadaných 

+ pre špecializáciu Pedagogika mentálne postihnutých: 
PdF.KŠP/M-PMPšt001/12  Pedagogika mentálne postihnutých – teória edukácie mentálne 

postihnutých 
PdF.KŠP/M-PMPšt002/12  Špeciálne didaktiky predmetov špeciálnych škôl pre mentálne po-

stihnutých 
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 Programy v študijnom odbore 3.1.14, akreditované do 31.12.2012 

Každý z predmetov štátnej skúšky sa chápe izolovane, predmety sa navzájom neovplyvňujú 

a ani nemôžu byť v rámci seba prerekvizitami. K obhajobe záverečnej práce sa viaže odovzda-

nie práce v termíne stanovenom harmonogramom aktuálneho akademického roku. 

Sociálna práca 

PdF.KSP/M-SOCdp1/09 Obhajoba diplomovej práce 

PdF.KSP/M-SOCšn001/09 Teórie a metódy sociálnej práce 

PdF.KSP/M-SOCšt001/09 Sociálna politika a riadenie v sociálnej práci 

PREDMETY DIZERTAČNEJ SKÚŠKY NA DOKTORANDSKOM STUPNI 

 Programy v študijnom odbore 1.1.5 

Predškolská a elementárna pedagogika 
A – povinné predmety: 

Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške 

Predškolská a elementárna pedagogika 
B – povinne voliteľné predmety: 

Odborová didaktika v primárnom vzdelávaní 

Odborová didaktika v predprimárnom vzdelávaní 

 Programy v študijnom odbore 1.1.6 

Špeciálna pedagogika 
Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške 

Výchovná rehabilitácia postihnutých – teória, metodológia, trendy 

Komunikácia postihnutých z aspektu špeciálnej pedagogiky  a súvzťažných vied 

Trendy a inovácie v špeciálnopedagogickej diagnostike 

Špeciálna pedagogika – filozofické, historiografické a komparatívne kontexty 

 Programy v študijnom odbore 1.1.8 

Logopédia 
A – povinné predmety: 

Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške 

Logopédia 
B – povinný výber dvoch predmetov: 

Pedagogika, Psychológia, Lingvistika, Otorinolaryngológia, Neurológia 

 Programy v študijnom odbore 1.1.10 

Didaktika umelecko-výchovných predmetov 
A – povinné predmety: 

Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške 

Metodológia umelecko-výchovných predmetov 

Odborová didaktika umelecko-výchovných predmetov 
B – výber jedného z dvoch predmetov: 

Arteterapia 

Výtvarné a hudobné stratégie v súčasnosti 

Didaktika cudzích jazykov a literatúr 
A – povinné predmety (podľa zamerania dizertačnej práce): 

Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške 

Odborová didaktika 
B – povinný výber jedného predmetu podľa zamerania: 

Nemecký jazyk alebo anglický jazyk 

Nemecká literatúra alebo anglická literatúra 
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Didaktika dejepisu 
A – povinné predmety (podľa zamerania dizertačnej práce): 

Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške 

Didaktika dejepisu 

História 

 Programy v študijnom odbore 2.1.32 

Románske jazyky a kultúry 
A – povinné predmety: 

Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške 

Vybrané kapitoly z romanistiky 
B – povinný výber jedného zo 4 predmetov (podľa zamerania dizertačnej práce): 

Nové výskumné tendencie v lingvodidaktike 

Literárna komparatistika v románskych literatúrach 

Inovačné trendy v lingvistike 

Interkultúrna komunikácia v krajinách románskych jazykov 

 Programy v študijnom odbore 3.1.14 

Sociálna práca 
A – povinné predmety: 

Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške 

Modely sociálnej politiky 

Súčasné trendy v teóriách sociálnej práce 
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ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH PORADCOV 

Študijné programy v odboroch učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo ume-

lecko-výchovných a výchovných predmetov 

VUZ – všeobecný základ Bc. D Ing. Eva Tóblová, PhD. 

 Mgr. D Mgr. Tina Katuščáková, PhD. 

 Bc. + Mgr. E Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. 

    

SL – Slovenský jazyk a literatúra 1., 2. Bc. + 1. Mgr. D+E Mgr. Eva Faithová, PhD. 

 3. Bc. + 2. Mgr. D+E doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. 

    

AN, AJ – Anglický jazyk a literatúra Bc. + Mgr. E PaedDr. Martina Šipošová, PhD. 

(kombinované, jednopredmetové) 1. Bc. D Mgr. Tomáš Hlava, PhD. 

 2., 3. Bc. D PaedDr. Peter Bojo, PhD. 

 Mgr. D PhDr. Radoslav Pavlík, PhD. 

 

Zahraniční + 

ERASMUS  

PhDr. Mária Kostelníková, PhD. 

    

NE, NJ – Nemecký jazyk a literatúra Bc. + Mgr. D+E Mgr. Simona Tomášková, PhD.  

(kombinované, jednopredmetové)    

    
FR – Francúzsky jazyk a literatúra + 

ES – Španielsky jazyk a literatúra 

Bc. + Mgr. 

 

D+E 

 

PhDr. Mária Medveczká, PhD. 

 

    

HI – História Bc. D doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. 

 Mgr. D doc. Mgr. Pavol Matula, PhD. 

    

OB – Výchova k občianstvu Bc. D+E doc. PhDr. Branislav Malík, CSc. 

 Mgr. D+E PhDr. Nataša Ondrušková, CSc. 

    

PG – Pedagogika Bc. D PaedDr. Lujza Koldeová, PhD. 

 Mgr. D Mgr. Štefánia Ferková, PhD. 

    

PS – Psychológia 1. Bc D Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. 

 2., 3. Bc.  D Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. 

 Mgr. D Mgr. Lenka Sokolová, PhD. 

 Bc. + Mgr. E doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. 

    

HU, HJ – Hudba Bc. + Mgr. D+E Mgr. art. Blanka Pavlovičová, PhD. 

(kombinované, jednopredmetové)    

    

VU, VJ – Výtvarná edukácia Bc. D doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

(kombinované, jednopredmetové) Mgr. D doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Študijné programy v odbore cudzie jazyky a kultúry 

RJK – Románske jazyky Bc. + Mgr. D+E PhDr. Mária Medveczká, PhD. 
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Študijné programy v odbore špeciálna pedagogika 

 2, 3. Bc. len špecializácia: D prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

 sluchovo postihnutí   

 

Bc. D+E doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. 

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. 

 Mgr. D+E PaedDr. Monika Šúlovská, PhD. 

Študijné programy v odbore predškolská a elementárna pedagogika 

UPV – Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie (Bc.,externá forma); mUPV – Učiteľstvo pre primárne vzdelá-

vanie (Mgr.); PEP – Predškolská a elementárna pedagogika (Bc., denná forma) 

 Bc. D+E Mgr. Mária Belešová, PhD. 

 Mgr. D+E Mgr. Ivan Čavojský, PhD. 

Študijný program v odbore liečebná pedagogika 

LC – Liečebná pedagogika Bc. D Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. 

Študijný program v odbore logopédia 

LG – Logopédia Mgr. D Mgr. Svetlana Kapalková, PhD. 

Študijný program v odbore pedagogika 
SOPG – Sociálna pedagogika a vycho-

vávateľstvo 

Bc. D+E PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 

Študijný program v odbore sociálna práca 

SC – Sociálna práca Bc. D+E Mgr. Estera Köverová, PhD. 

   Mgr. Martin Valentíny, PhD. 

 
Mgr. D+E PhDr. Jana Pružinská, PhD. 

Študijný program v odbore psychológia 
PSKPO – psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím 

 1., 2. Bc D PhDr. Jana Vernarcová, PhD. 

 3. Bc D doc. PhDr. Marián Groma, PhD. 

 1.,2.,3. Bc. E doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD 
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PROFESORI A DOCENTI 

Priezvisko, meno, tituly: Inaugurovaný/-á v odbore: 

prof. PaedDr. Bartoňová Miroslava, PhD. špeciálna pedagogika 

prof. PhDr. Bátorová Mária, DrSc. dejiny konkrétnych literatúr (slovanské literatúry) 

prof. PaedDr. Cséfalvay Zsolt, PhD. logopédia 

prof. Mgr. Ďurčo Peter, CSc. nemecký jazyk 

prof. PhDr Horňáková Marta, PhD. špeciálna pedagogika 

prof. PhDr. Kačala Ján, DrSc. slovenský jazyk 

prof. PhDr. Kerekrétiová Aurélia, PhD. logopédia 

prof. PaedDr. Mária Kožuchová, CSc. teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a od-

bornej povahy, v špecializácii teória vyučovania predme-

tov na I. stupni základných škôl 

prof. PhDr. Kusin Vasko, DrSc. marxisticko-leninská filozofia 

prof. PhDr. Leikert Jozef, PhD. kulturológia 

prof. PhDr. Letz Róbert, PhD. história 

prof. Dr. Lupu Coman  románska lingvistika  

prof. PhDr. Lysý Jozef, CSc. politológia 

prof. PhDr. Mačkinová Monika, PhD. sociálna práca 

prof. PaedDr. Merica Marián, PhD. športová edukácia 

prof. PhDr. Mistrík Erich, CSc. systematická filozofia 

prof. PhDr. Obdržálek Zdeněk, DrSc. pedagogika 

prof. PhDr. Pokrivčák Anton, PhD. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 

prof. PhDr. Pšenák Jozef, PhD. pedagogika 

prof. PhDr. Repka Richard, CSc. jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – anglistika 

prof. PhDr. Sliacky Ondrej, CSc. teória a dejiny slovenskej literatúry 

prof. PaedDr. Šicková Jaroslava, akad. soch., 

PhD. 

výtvarná výchova 

prof. PaedDr. Tarcsiová Darina, PhD. špeciálna pedagogika 

prof. PhDr. Vajičková Mária, CSc. všeobecná jazykoveda 

prof. PaedDr. Vančová Alica, CSc. špeciálna pedagogika 

prof. Mgr. Zamborský Stanislav, ArtD. hudobné umenie – hra na klavíri 

  

Priezvisko, meno, tituly: Habilitovaný/-á v odbore: 

doc. Mgr. art. Bergerová Xénia, ArtD. výtvarné umenie 

doc. PhDr. Biščo Kastelová Alexandra, PhD. špeciálna pedagogika 

doc. Mgr. Bírová Jana, PhD. cudzie jazyky a kultúry 

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 

doc. Činovský Martin, akademický maliar, ArtD.  úžitkové umenie – grafický dizajn 

doc. Dr. Domokos György, PhD. talianska lingvistika 

doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, 

PhD. 

pedagogika 

doc. PhDr. Glasová Mária, PhD. pedagogická psychológia 

doc. PhDr. Groma Marian, PhD. špeciálna pedagogika 

doc. PaedDr. Gunčaga Ján, PhD. matematické a počítačové vedy 

doc. PaedDr. Harčaríková Terézia, PhD. špeciálna pedagogika 

doc. Ing. Hrmo Roman, PhD. teória vyučovania technických odborných predmetov 
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doc. PaedDr. Javorčíková Jana, PhD. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných kultúr 

doc. PhDr. Kamenický Miroslav, CSc. história 

doc. PhDr. Kolečáni Lenčová Ivica, PhD.  pedagogika 

doc. PaedDr. Koreňová Lilla, PhD. matematické a počítačové vedy 

doc. PhDr. Ing. Kostelník Jan, PhD. pedagogika 

doc. PaedDr. Kostrub Dušan, PhD. pedagogika 

doc. PhDr. Kvasnicová Magdaléna, PhD. architektúra 

doc. PhDr. Lojová Gabriela, PhD. jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – anglistika 

doc. PaedDr. Lopúchová Jana, PhD. špeciálna pedagogika 

doc. PaedDr. Majzlanová Katarína, CSc. špeciálna pedagogika 

doc. PhDr. Malík Branislav, CSc. dejiny filozofie 

doc. PaedDr. Marková Jana, PhD. logopédia 

doc. Mgr. art. Matej Daniel, ArtD. hudobné umenie, špecializácia skladba 

doc. Mgr. Matula Pavol, PhD. slovenské dejiny 

doc. Mgr. Mikulášová Andrea, PhD. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 

doc. PaedDr. Mironov Sergej, CSc. hudobná veda 

doc. RNDr. Partová Edita, CSc. teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a od-

bornej povahy v špecializácii pre teóriu vyučovania pred-

metov na 1. stupni základnej školy 

doc. PhDr. Pavelová Ľuba, PhD. sociálna práca 

doc. PaedDr. Pisoňová Mária, PhD. pedagogika 

doc. PhDr. Poliaková Eva, CSc. pedagogika 

doc. PaedDr. Prevendárová Jitka, PhD. pedagogická psychológia 

doc. PhDr. Prokop Jiří, PhD. pedagogika 

doc. Mgr. Schmidtová Margita, PhD. špeciálna pedagogika 

doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD. ošetrovateľstvo 

doc. PhDr. Svetlíková Jana, CSc. pedagogika 

doc. PhDr. Šramová Blandína, PhD. psychológia 

doc. Mgr. Šrank Jaroslav, PhD. slovenský jazyk a literatúra 

doc. PaedDr. Valachová Daniela, PhD. teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a od-

bornej povahy v špecializácii pre teóriu vyučovania pred-

metov na 1. stupni základnej školy 

doc. PaedDr. Vážanský Mojmír, CSc. pedagogika 

doc. PaedDr. Žilková Katarína, PhD. predškolská a elementárna pedagogika 

  

Priezvisko, meno, tituly: Emiritný/-á profesor/-ka inaugurovaný/-á v odbore: 

prof. PhDr. Bartl Július, CSc. história 

prof. PhDr. Kováč Damián, DrSc. pedagogická psychológia 

prof. PhDr. Požár Ladislav, CSc. psychológia 

prof. PhDr. Vietorová Nina, CSc. moderná neslovanská filológia 

prof. PhDr. Zelina Miron, DrSc. pedagogika 

  

Priezvisko, meno, tituly: Menovaný docent v odbore: 

doc. Harangozó Stanislav, akademický maliar maľba 
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Tento Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty (ďalej len 

„Študijný poriadok PdF UK“ alebo „študijný poriadok“) je v zmysle § 33 ods. 3 písm. a) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) vnútorným predpisom Univerzity Ko-

menského v Bratislave, Pedagogickej fakulty (ďalej len „PdF UK“) bol schválený Akademic-

kým senátom PdF UK dňa 13.11.2013 a Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v  Bratislave dňa 18.12.2013. 

I. časť 

Všeobecné ustanovenia 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

Týmto Študijným poriadkom PdF UK sa riadi štúdium študentov Univerzity Komenského 

v Bratislave, Pedagogickej fakulty (ďalej len „fakulta“) na všetkých stupňoch štúdia prijatých 

na študijné programy akreditované v zmysle zákona o vysokých školách. 

Čl. 2 

Základné ustanovenia 

(1) Štúdium na Univerzite Komenského (ďalej len „UK“) sa uskutočňuje na fakultách alebo 

iných súčastiach UK (ďalej len „fakulty“). V prípade doktorandského štúdia sa môže štú-

dium uskutočňovať aj na externej vzdelávacej inštitúcii, s ktorou má UK alebo fakulta 

uzavretú rámcovú dohodu o doktorandskom štúdiu.1 

(2) Na PdF UK sú zaručené všetky akademické práva a slobody. V súvislosti so štúdiom je 

to najmä právo študenta učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akredi-

tovaných študijných programov a sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôz-

nym vedeckým názorom, výskumným metódam a umeleckým smerom a v možnosti vy-

jadrovania vlastných názorov. 

II. časť 

Pravidlá prijímacieho konania na PdF UK 

Čl. 3 

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na štúdium 

(1) Prijímacie konanie je proces, ktorý umožní uchádzačovi preukázať splnenie určených 

podmienok na štúdium a stať sa študentom zvoleného študijného programu na fakulte. 

(2) Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje zákon o vysokých školách. Fakulta 

môže určiť na prijatie na štúdium príslušného študijného programu ďalšie podmienky a 

spôsob ich overovania. Súčasťou overovania splnenia podmienok na štúdium môže byť 

prijímacia skúška, ak to fakulta určí.2 Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsa-

huje prijímaciu skúšku vždy.3 

Čl. 4 

Prihláška na štúdium 

(1) Dekan fakulty zverejní včas, najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý 

predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky štu-

dijný program alebo študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, 

                                                 
1  § 54 zákona o vysokých školách. 
2  § 57 zákona o vysokých školách. 
3  § 57 ods. 3 zákona o vysokých školách.  
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a pri ostatných študijných programoch najneskôr dva mesiace pred posledným dňom ur-

čeným na podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia 

na štúdium, termín a spôsob overovania ich splnenia, a ak je súčasťou overovania schop-

ností na štúdium prijímacia skúška, aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodno-

covania jej výsledkov, ako aj informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať 

na štúdium príslušného študijného programu.4 

(2) Na doktorandské štúdium dekan vypíše najmenej dva mesiace pred termínom podávania 

prihlášok aj témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchá-

dzať; ak ide o tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, uvedie aj názov tejto in-

štitúcie. Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného programu, meno a prie-

zvisko školiteľa, vrátane akademických titulov, forma štúdia (denná, externá), lehota 

a miesto na podávanie prihlášok a dátum prijímacieho konania, podmienky prijatia, spô-

sob overovania ich splnenia, formu a rámcový obsah prijímacej skúšky a spôsob vyhod-

nocovania jej výsledkov. Tieto informácie sa zverejňujú na úradnej výveske fakulty, na 

webovom sídle fakulty a hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu.5 Témy di-

zertačných prác spolu s uvedenými náležitosťami sa zverejňujú na úradnej výveske fa-

kulty a hromadným spôsobom. 

(3) Prílohou prihlášky na doktorandské štúdium je: 
 

a) životopis, 

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

ktorý absolvoval magisterské štúdium na tej istej fakulte UK, na ktorú sa hlási na 

doktorandské štúdium, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; uchádzač, 

ktorý absolvoval magisterské štúdium na niektorej z fakúlt UK a hlási sa na dokto-

randské štúdium na inú fakultu UK, predloží kópie dokladov o vzdelaní spolu s ich 

originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného študijného oddele-

nia, 

c) súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo ume-

leckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností, 

d) náčrt projektu dizertačnej práce, 

e) ďalšie náležitosti, podľa podmienok schválených v akreditačných spisoch jednotli-

vých študijných programov.  

(4) Skutočnosti podľa odseku 1 a 2 sa zverejňujú na úradnej výveske fakulty a spôsobom, 

ktorý umožní hromadný prístup. Do ukončenia prijímacieho konania nie je možné tieto 

skutočnosti dodatočne meniť. 

(5) Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky 

na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program alebo riadnym vy-

plnením a podaním elektronickej prihlášky6 prostredníctvom systému AiS.7 

(6) Písomná prihláška na štúdium musí byť podaná na predpísanom tlačive, v určenom ter-

míne a musí byť podpísaná uchádzačom. Uchádzač so špecifickými potrebami môže k 

prihláške pripojiť žiadosť, na základe ktorej sa po vyhodnotení jeho špecifických potrieb8 

určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické 

potreby.9 

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

kon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
6  Podrobnosti upraví osobitný vnútorný predpis UK. 
7  § 58 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
8  V súlade s ustanoveniami § 100 ods. 9 písm. b) zákona o vysokých školách. 
9  Podrobnosti upraví osobitný vnútorný predpis UK. 
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(7) K prihláške sa priloží doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Neoddeliteľnou 

časťou prihlášky je aj súhlas so spracovaním osobných údajov. Výška poplatku za prijí-

macie konanie, spôsob úhrady a platobné dispozície sa zverejnia podľa odseku 4. 

(8) Uchádzači o štúdium na PdF UK si môžu podať prihlášku na viac študijných programov 

v dennej/externej forme štúdia, ktoré sa uskutočňujú na fakulte. Uchádzač uvádza vybraté 

študijné programy na jednom tlačive, v poradí podľa dôležitosti. 

(9) Ak prihláška nie je riadne vyplnená, alebo ak neobsahuje doklad o zaplatení poplatku 

podľa odseku 7, fakulta vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak 

uchádzač v určenej lehote, nie kratšej ako 7 dní, nedostatky neodstráni, prihláška sa po-

važuje za neplatnú. 

(10) Ak je súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, fakulta zašle uchádzačovi po-

zvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 28 dní pred termínom konania skúšky, prípadne 

pred termínom konania jej prvej časti. V prípade doktorandského štúdia zašle fakulta 

uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 14 dní pred termínom konania 

skúšky, pričom mu oznámi aj jej obsahové zameranie. 

Čl. 5 

Prijímacia skúška 

(1) Prijímacia skúška sa môže deliť na viac častí a môže sa konať v jednom alebo vo viace-

rých dňoch. 

(2) Na konanie prijímacej skúšky musí byť stanovený aspoň jeden riadny a spravidla jeden 

náhradný termín; tieto termíny musia byť stanovené v súlade so Štatútom UK.10 

(3) Náhradný termín skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada 

najneskôr do 5 dní od konania prijímacej skúšky. Dôvodom na povolenie náhradného 

termínu môže byť napr. náhle ochorenie alebo štúdium v zahraničí, keď je prípravou na 

štúdium na PdF UK, alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte UK. 

(4) Prijímacia skúška na prvý a druhý stupeň štúdia musí byť písomná; kde si to vyžaduje 

charakter študijného programu, môže byť doplnená aj ústnou alebo talentovou skúškou 

alebo overením fyzických, resp. iných predpokladov. 

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

skúšky. 

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

je najmenej trojčlenná. 

(7) Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa  uskutočňuje pred prijímacou komisiou, 

ktorá pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých na návrh predsedu odboro-

vej komisie vymenúva dekan. Ak ide o prijímacie konanie uchádzača na tému, ktorú vy-

písala externá vzdelávacia inštitúcia, sú členmi prijímacej komisie aj zástupcovia externej 

vzdelávacej inštitúcie, určení riaditeľom externej vzdelávacej inštitúcie. Členov z vysokej 

školy určuje pre študijné programy uskutočňované na fakulte dekan, pre študijné pro-

gramy, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor.  

(8) Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totožnosť uchádzača podľa 

občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti (cestovný pas). 

(9) O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je súčasťou spisu 

o prijímacom konaní. Súčasťou tohto spisu je aj: 

a) vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (počet získaných bo-

dov) a podpísaný osobou, ktorá test hodnotila, resp. vkladala údaje do počítača, 

                                                 
10  Čl. 52 ods. 3 Štatútu UK. 
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b) záznam o ústnej skúške, ktorý obsahuje otázky položené uchádzačovi, výsledok 

skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie, alebo 

c) záznam o talentovej (zisťovanie dispozícií uchádzača) alebo praktickej skúške, ktorý 

obsahuje úlohy zadané uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skú-

šobnej komisie. 

(10) Na prijímacej skúške alebo jej časti musia byť prítomní najmenej dvaja členovia skúšob-

nej komisie. 

(11) Hodnotenie písomných testov musí byť anonymné, t. j. osoba, ktorá testy hodnotí nesmie 

vedieť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test písal. 

(12) Prijímacia komisia pre doktorandské štúdium hodnotí výsledok prijímacej skúšky na ne-

verejnom zasadaní. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači a charakter témy 

vylučuje, aby ju riešili viacerí uchádzači, určí sa ich poradie podľa úspešnosti prijímacej 

skúšky. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej 

publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej 

alebo umeleckej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odbor-

ných prác alebo na prehliadkach umeleckých prác študentov a pod). 

(13) O výsledku prijímacej skúšky na doktorandské štúdium sa vyhotoví zápisnica. Komisia 

predloží návrh na prijatie úspešného uchádzača dekanovi. 

(14) Dekan alebo poverený prodekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku uchá-

dzača alebo jej časť, ak sa uchádzač dopustí podvodu alebo konania, ktoré je v rozpore s 

pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky. Výsledky prerušenej prijímacej 

skúšky tohto uchádzača sa nehodnotia, náhradný termín prijímacej skúšky sa mu nepo-

skytuje a jeho prijímacia skúška sa považuje za neúspešnú. 

(15) Dekan alebo poverený prodekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku alebo 

jej časť aj vtedy, keď v jej priebehu sa zistia okolnosti, ktoré porušujú rovnosť zúčastne-

ných uchádzačov v prijímacom pokračovaní. Výsledky prerušenej prijímacej skúšky sa 

nehodnotia, prijímacia skúška sa opakuje v náhradnom termíne alebo v inom termíne ur-

čenom dekanom. 

Čl. 6 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania 

(1) O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan.11 

(2) Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od 

overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie, 

poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a podpis dekana alebo 

ním splnomocneného prodekana. V písomnom rozhodnutí o prijatí uchádzača na dokto-

randské štúdium sa uvedie študijný program, forma štúdia, meno školiteľa a téma dizer-

tačnej práce. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí doručiť uchádzačovi 

do vlastných rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvese-

ním rozhodnutia na úradnej výveske fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa 

považuje za deň doručenia.12 

(3) Uchádzačovi, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium 

podľa §56 zákona o vysokých školách v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, 

môže dekan fakulty vydať rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium. V prípade, 

že študent najneskôr v deň určený na zápis na štúdium nepreukáže splnenie 

                                                 
11  § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
12  § 58 ods. 7 zákona o vysokých školách. 
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základných podmienok prijatia na štúdium, dekan vydá rozhodnutie, ktorým rozhodnutie 

o podmienečnom prijatí na štúdium zruší a rozhodne o neprijatí uchádzača na štú-

dium.13Ak študent najneskôr v deň určený na zápis na štúdium preukáže splnenie základ-

ných podmienok prijatia na štúdium, považuje sa za riadne prijatého na štúdium zvole-

ného študijného programu. 

(4) Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom ko-

naní. 

Čl. 7 

Zverejňovanie výsledkov prijímacej skúšky 

(1) Ak sa v študijnom programe koná prijímacia skúška, tak v deň konania prijímacej skúšky 

alebo najneskôr v nasledujúci deň fakulta pomocou akademického informačného systému 

sprístupní uchádzačovi výsledok, ktorý dosiahol v jednotlivých predmetoch prijímacej 

skúšky, ako aj celkový výsledok jeho prijímacej skúšky. 

(2) V pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom sa konala prijímacia skúška (skončilo 

vyhodnocovanie skúšok, ak sa prijímacie skúšky konali v zahraničí), fakulta zverejní na 

svojom webovom sídle a na úradnej výveske fakulty výsledky prijímacej skúšky všetkých 

uchádzačov v tvare: kód uchádzača, celkový výsledok prijímacej skúšky. Výsledky sa 

zverejňujú podľa študijných programov a sú usporiadané podľa kódu uchádzača. Ak sa 

na študijný program prijímajú uchádzači bez prijímacej skúšky ako aj na základe prijíma-

cej skúšky, v zozname sa uvedú len uchádzači, ktorí vykonali prijímaciu skúšku. Súčasne 

sa uvedie počet uchádzačov prijatých na študijný program bez prijímacej skúšky. 

(3) Ak prijímacia skúška trvá viac dní, výsledky podľa odseku 1 sa uchádzačovi sprístupnia 

v posledný deň takejto skúšky. Ak sa prijímacia skúška koná mimo územia Slovenskej 

republiky, tak výsledok podľa odseku 1 sa uchádzačovi sprístupní v deň vyhodnotenia 

skúšky, a výsledky podľa odseku 2 v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom sa 

vyhodnocovali výsledky prijímacej skúšky. 

(4) Zverejnené informácie musia mať poznámku: „Zoznam je len informatívny, rozhodujúce 

je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doru-

čené do vlastných rúk.“ 

Čl. 8 

Zverejňovanie výsledkov prijímacieho konania 

(1) Najneskôr do 24 hodín po skončení zasadnutia prijímacej komisie dekana fakulty, fakulta 

zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej výveske fakulty zoznam prijatých uchá-

dzačov, a to buď celkový zoznam alebo zoznam podľa jednotlivých študijných progra-

mov. Spôsob zverejnenia určí dekan fakulty. 

(2) Ak fakulta zverejňuje celkový zoznam prijatých uchádzačov, uvádza tieto údaje: kód 

uchádzača a študijný program, na ktorý bol uchádzač prijatý. 

(3) Ak fakulta zverejňuje zoznam prijatých uchádzačov podľa jednotlivých študijných pro-

gramov, uvádza len kódy prijatých uchádzačov. 

(4) Zverejnené informácie musia mať poznámku „Zoznam je len informatívny, rozhodujúce 

je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doru-

čené do vlastných rúk.“ 

                                                 
13  § 58 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 9 

Dokumentácia o prijímacom konaní a nahliadanie uchádzača do nej 

(1) Fakulta je povinná uložiť dokumentáciu prijímacieho konania, dokumentáciu o zápise na 

štúdium a zápisoch do ďalšej časti štúdia, výpis výsledkov štúdia, kópie dokladov o ab-

solvovaní štúdia a dokumentáciu rozhodovania o akademických právach a povinnostiach 

študenta najmenej na 25 rokov odo dňa skončenia štúdia.14 

(2) Uchádzač má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to naj-

neskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia dekana. Pod nahliadnutím sa rozumie, že 

uchádzač môže dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy. 

(3) Nahliadať do materiálov môže len uchádzač alebo ním písomne splnomocnená osoba. Do 

dokumentácie prijímacieho konania možno nahliadnuť vo vyhradených priestoroch fa-

kulty za prítomnosti osôb poverených dekanom. 

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

primeraná doba. 

(5) Ak uchádzač zistí, že jeho test bol nesprávne vyhodnotený, alebo došlo k omylu pri určení 

výsledného počtu získaných bodov, oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá je v zmysle od-

seku 3 prítomná pri nahliadaní a uvedie ju aj v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o 

neprijatí. 

Čl. 10 

Preskúmanie rozhodnutia o neprijatí 

(1) Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskú-

manie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do 

ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.15 

(2) Dekan môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so 

zákonom, s vnútorným predpisom fakulty alebo s podmienkami ustanovenými podľa § 

57 ods. 1 zákona o vysokých školách. Inak postúpi žiadosť do 15 dní odo dňa jej doruče-

nia rektorovi spolu s pripojeným spisovým materiálom a písomným stanoviskom dekana 

fakulty k vyjadreniam a námietkam žiadateľa.  

(3) Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom 

UK alebo s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách. 

Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.  

(4) Rozhodnutie rektora podľa odseku 2 musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie 

o tom, že proti nemu nie je možné podať žiadosť o preskúmanie.  

(5) Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doru-

čenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium na fakultu. 

(6) Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo 

uvedené v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáže, že uchádzač bol poško-

dený chybou zo strany fakulty, dekan v spolupráci so skúšobnou komisiou je povinný 

nedostatok odstrániť a uchádzača zaradiť do poradovníka podľa opraveného počtu do-

siahnutých bodov. 

(7) Zmeny v dokumentácii prijímacieho konania urobené v zmysle odseku 6 musia byť vy-

konané komisionálne a musí o tom byť vypracovaný zápis podpísaný členmi skúšobnej 

komisie. 

                                                 
14  § 55 ods. 9 zákona o vysokých školách. 
15  § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
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(8) Ak je uchádzač po zmene vykonanej podľa odseku 6 zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú 

podmienky na prijatie na príslušný študijný program, dekan zmení svoje rozhodnutie 

a uchádzača prijme na štúdium. 

Čl. 11 

Právo uchádzača na zápis na štúdium a jeho zánik 

(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štú-

dium. Termín, miesto a spôsob zápisu prijatému uchádzačovi určí a oznámi fakulta. 

(2) Zápis prijatých uchádzačov na štúdium sa môže uskutočniť aj pred začiatkom akademic-

kého roka, v ktorom sa má ich štúdium začať, ak tak určí fakulta. Uchádzač sa následne 

stane študentom až od začiatku tohto akademického roka, ak do 15. augusta pred začiat-

kom tohto akademického roka neoznámi písomne fakulte, že svoj zápis ruší.16 

(3) Fakulta má právo požadovať od prijatého uchádzača informáciu, či sa zapíše na štúdium. 

Uchádzač je povinný takúto informáciu poskytnúť fakulte písomne najneskôr do termínu 

určeného fakultou. 

(4) Právo uchádzača na zápis na štúdium na základe rozhodnutia o prijatí na štúdium zaniká, 

ak na otázku fakulty či sa zapíše na štúdium, odpovie záporne, alebo do určeného času 

neodpovie. 

(5) Ak zanikne právo uchádzača na zápis na štúdium, fakulta zruší rozhodnutie, ktorým nebol 

ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá 

nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium. 

Čl. 12 

Prijímacie konanie absolventov bakalárskeho štúdia na magisterské štúdium 

(1) Základnými podmienkami prijatia na magisterské štúdium17 je vysokoškolské vzdelanie 

prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získa-

ných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysoko-

školské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského štu-

dijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.18 

(2) O prijatí uchádzača na magisterský študijný program, ktorý získal vysokoškolské vzde-

lanie podľa odseku 1 rozhodne dekan fakulty na základe splnenia podmienok prijatia na 

štúdium s prihliadnutím na určený počet prijímaných študentov na štúdium daného štu-

dijného programu a kapacitné možnosti pracoviska, ktoré výučbu zabezpečuje. 

(3) Dekan môže rozhodnúť o tom, že uchádzači o štúdium v magisterskom študijnom pro-

grame sa musia podrobiť prijímacej skúške. 

Čl. 13 

Prijímacie konanie pri prestupe študenta z inej vysokej školy 

(1) Prestup sa uskutočňuje formou prijímacieho konania v zmysle § 58 zákona o vysokých 

školách.  

(2) Podmienky prijímacieho konania pri prestupe schvaľuje akademický senát fakulty na ná-

vrh dekana fakulty. Môžu sa líšiť od podmienok prijímacieho konania na štúdium, ktoré 

boli povinní splniť uchádzači zo stredných škôl, resp. absolventi študijného programu 

určitého stupňa pri prijímaní na štúdium vyššieho stupňa. Pokiaľ fakulta nemá schválené 

osobitné podmienky prijímacieho konania pri prestupe z inej vysokej školy, platia pod-

mienky prijímacieho konania na štúdium pre príslušný akademický rok. 

                                                 
16  § 69 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
17  § 53 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
18  § 56 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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Uznávanie absolvovaných predmetov a prenos kreditov sa riadi čl. 31. 

(3) O prestup z inej vysokej školy môže študent žiadať k začiatku akademického roka najskôr 

po úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia a splnení podmienok na postup do ďalšieho 

roku štúdia podľa pravidiel stanovených na vysokej škole, z ktorej študent chce prestúpiť. 

(4) K žiadosti o prestup priloží žiadateľ výpis výsledkov štúdia z doteraz absolvovaného štú-

dia a sylabus predmetov, ktoré úspešne absolvoval. 

(5) Fakulta môže povoliť zápis študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu 

príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore 

na inej vysokej škole, na základe písomnej žiadosti podľa odseku 3 a 4. O povolení zmeny 

rozhoduje dekan so súhlasom rektora.  

III. časť 

Štúdium na UK a Pedagogickej fakulte UK 

Čl. 14 

Stupne a formy štúdia na fakulte, štandardná dĺžka štúdia 

(1) Fakulta poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom 

študijnom programe ako v študijnom programe prvého stupňa (ďalej aj „bakalárske štú-

dium“), v magisterskom študijnom programe ako v študijnom programe druhého stupňa 

(ďalej aj „magisterské štúdium“) a v spojenom prvom a v druhom stupni štúdia do jed-

ného celku podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách a v doktorandskom študijnom 

programe ako v študijnom programe tretieho stupňa (ďalej aj „doktorandské štúdium“). 

(2) UK, resp. fakulty môžu zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými 

školami vrátane vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len 

„spoločný študijný program“) na základe dohody o spoločnom študijnom programe, ktorá 

obsahuje najmä podmienky prijatia, podmienky jeho absolvovania, podrobnosti o orga-

nizácii štúdia, udeľovanom akademickom titule,  podrobnosti o dokladoch o skončení 

štúdia19 podmienky platnosti vnútorných predpisov vysokej školy pre študentov spoloč-

ných študijných programov a podmienky rozhodovania o ich akademických právach a 

povinnostiach v súlade s vnútornými predpismi vysokej školy a právnymi predpismi 

štátu, v ktorom sa štúdium uskutočňuje.20 

(3) Vysokoškolské štúdium uskutočňuje fakulta podľa akreditovaných študijných progra-

mov, ktorých zoznam zverejní spôsobom stanoveným v zákone.21 

(4) Návrh študijných programov, ktoré sa neuskutočňujú na fakultách, predkladá rektor po 

prerokovaní v Akademickom senáte UK na schválenie Vedeckej rade UK. 

(5) Návrh študijných programov, ktoré sa uskutočňujú na fakultách, predkladá dekan fakulty 

po prerokovaní v akademickom senáte fakulty na schválenie vedeckej rade fakulty. 

(6) Študijný program sa uskutočňuje v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia. Denná 

aj externá forma štúdia sa uskutočňuje prezenčnou metódou alebo dištančnou metódou 

alebo ich kombináciou. Ak používanie rovnakých metód nie je možné, prípadné nevy-

hnutné rozdiely v uskutočňovaní študijného programu v dennej forme a externej forme 

nesmú mať negatívny vplyv na výsledky vzdelávania. 

                                                 
19  § 54a zákona o vysokých školách. 
20  § 54a ods.2 zákona o vysokých školách. 
21  § 54b zákona o vysokých školách. 
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(7) Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného 

plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci 

študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia 

a samostatnej tvorivej činnosti.22 

(8) Externá forma štúdia študijných programov akreditovaných po 1. januári 2013 je organi-

zovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od 

študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 750 až 1440 

hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.23 

Externá forma štúdia študijných programov akreditovaných pred 1. januárom 2013 je or-

ganizovaná v súlade s platnou akreditáciou. 

(9) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na fakulte je založená na 

kreditovom systéme štúdia v súlade s vyhláškou MŠ SR.24 

(10) Fakulty môžu uskutočňovať aj výučbu jednotlivých predmetov alebo častí štúdia pre iné 

fakulty, vysoké školy alebo inštitúcie. 

(11) Štandardná dĺžka štúdia je stanovená v akreditačnom spise študijného programu. 

(12) Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je pre študijný program 

a) prvého stupňa (bakalársky študijný program) vrátane odbornej praxe najmenej tri 

a najviac štyri akademické roky,25 

b) druhého stupňa (magisterský študijný program nadväzujúci na bakalársky študijný 

program) vrátane odbornej praxe najmenej jeden a najviac tri akademické roky,26 

c) podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (spojený magisterský študijný pro-

gram) najmenej päť a najviac šesť akademických rokov, 

d) tretieho stupňa (doktorandský študijný program) najmenej tri a najviac štyri akade-

mické roky.27 

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

a) prvého stupňa (bakalársky študijný program) vrátane odbornej praxe najmenej tri 

a najviac päť akademických rokov,28 

b) druhého stupňa (magisterský študijný program nadväzujúci na bakalársky študijný 

program) vrátane odbornej praxe najmenej dva a najviac štyri akademické roky,29 

c) podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (spojený magisterský študijný pro-

gram) najmenej sedem a najviac osem akademických rokov, 

d) tretieho stupňa (doktorandský študijný program) najmenej štyri a najviac päť aka-

demických rokov.30 

Čl. 15 

Práva a povinnosti študentov 

(1) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom fakulty a  UK zápisom na študijný pro-

gram vysokoškolského štúdia. 

                                                 
22  § 60 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
23  § 60 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
24  Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov. 
25  § 52 ods. 3 písm. a) zákona o vysokých školách. 
26  § 53 ods. 4 písm. a) zákona o vysokých školách. 
27  § 54 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách. 
28  § 52 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách. 
29  § 53 ods. 4 písm. b) zákona o vysokých školách. 
30  § 54 ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách. 
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(2) Študent má právo najmä: 

a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, 

b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu, 

c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným 

programom alebo študijným poriadkom, 

d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným programom 

zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania predmetov pri zachovaní ich predpísa-

nej nadväznosti a zvoliť si pred začatím výučby učiteľa pri predmete vyučovanom 

viacerými učiteľmi, 

e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahra-

ničí (akademická mobilita),31 

f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na PdF 

UK, 

g) zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na PdF UK 

v súlade s právnymi predpismi, 

h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o učiteľoch a o kvalite výučby formou anonymného 

dotazníka,32 

i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu, 

j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a možnosťou uplatnenia 

absolventov v praxi, 

k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné z titulu súbežného štúdia, rozhod-

núť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študo-

vať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok, 

l) za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný program, resp. jeho 

formu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, 

m) na podanie sťažnosti dekanovi fakulty a jej vybavenie; prijímanie, evidenciu, prešet-

rovanie, vybavovanie sťažností a plnenia opatrení prijatých na nápravu upravuje oso-

bitný predpis,33 

n) na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek 

a povinností, ktoré vyplývajú zo študijného programu a Študijného poriadku fakulty, 

o) na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia z dôvodu podvodného ko-

nania pri prijímacej skúške. 

(3) Študent je povinný najmä: 

a) dodržiavať vnútorné predpisy fakulty a jej súčastí, 

b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby fakulty, 

c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom a to priamo fakulte alebo UK v ter-

míne ich splatnosti, resp. po zamietnutí žiadosti o ich odpustenie a najneskôr v lehote 

15 dní od doručenia novej výzvy na ich zaplatenie, pravdivo uviesť skutočnosti roz-

hodujúce na ich určenie, 

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

adresy, 

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

zamestnanca UK alebo fakulty, 

f) písomne oznámiť fakulte rozhodnutie, v ktorom študijnom programe bude študovať 

bezplatne pri súbežnom štúdiu do 30. septembra príslušného akademického roka, 

                                                 
31  § 58a zákona o vysokých školách. 
32  § 70 ods.1 písm. h) zákona o vysokých školách. 
33  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
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g) riadne sa pripravovať na výučbu a všetky formy kontroly štúdia (skúšania), včas 

a riadne plniť úlohy určené vyučujúcim, mať na výučbe pomôcky podľa pokynov 

pedagóga,  

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

a iným zamestnancom fakulty, 

i) konzultovať študijné záležitosti s pedagógmi a študijnými poradcami osobne, telefo-

nicky alebo e-mailom v stanovených konzultačných hodinách. 

(4) Orgány akademickej samosprávy fakulty majú v súlade so zákonom o vysokých školách 

právo v mene UK rozhodovať vo veciach akademických práv a povinností študentov za-

písaných na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakulte. 

(5) Študent fakulty a UK je na základe zákona o vysokých školách členom akademickej obce 

fakulty a UK. 

(6) Za zavinené porušenie právnych predpisov, Štatútu UK alebo iných vnútorných predpi-

sov UK alebo fakulty, na ktorej študent študuje, alebo za porušenie verejného poriadku 

môže byť študentovi uložené disciplinárne opatrenie. 

(7) Podrobnosti o konaní o disciplinárnom priestupku upravuje Disciplinárny poriadok UK, 

resp. disciplinárny poriadok fakulty, na ktorej študent študuje. 

Čl. 16 

Študijný poradca, školiteľ doktoranda a koordinátor pre mobility 

(1) Na poskytovanie poradenskej služby študentom, najmä pri zostavovaní študijného plánu, 

pôsobia na fakulte študijní poradcovia (tútori). Študijného poradcu z radov vysokoškol-

ských učiteľov vymenúva a odvoláva dekan. Dekan môže vymenovať podľa potreby via-

cerých študijných poradcov. 

(2) Študijný poradca je povinný vypísať osobitné konzultačné hodiny určené na riešenie štu-

dijných záležitostí zverených študentov. 

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

a) pre daný študijný odbor alebo študijný program doktorandského štúdia môže byť 

učiteľ fakulty UK alebo iný odborník z praxe, po schválení v príslušnej vedeckej 

rade. Pravidlá schvaľovania školiteľov sú uvedené vo vnútornom predpise.34 

(4) Školiteľ odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia. Školiteľ plní ďalšie  

úlohy:  

a) v súčinnosti s doktorandom zostavuje individuálny študijný plán doktoranda 

a  predkladá ho na schválenie odborovej komisii,  

b) riadi a odborne garantuje plnenie študijného plánu doktoranda  a kontroluje plnenie 

jeho pedagogických činností,  

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

tému, 

d) udeľuje doktorandovi určený počet kreditov za ukončené etapy individuálneho štú-

dia vedeckej literatúry a vedeckej časti študijného plánu, ak boli definované v štu-

dijnom pláne,  

e) predkladá dekanovi ročné hodnotenie doktoranda, 

f) predkladá dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia, vyjad-

ruje sa k žiadosti doktoranda o prerušenie štúdia a k žiadosti doktoranda 

                                                 
34  Opatrenie rektora č. 9/2002 Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK.   
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o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru, príbuzného 

študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, 

g) odporúča doktoranda v prípade jeho záujmu o študijný pobyt v iných domácich 

alebo zahraničných ustanovizniach vedy, vzdelávania, výskumu, techniky alebo 

umenia, 

h) vypracúva posudok dizertačnej práce a pracovnú charakteristiku zvereného dokto-

randa, 

i) zabezpečuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov, 

j) zúčastňuje sa na dizertačnej skúške doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej práce 

a má právo sa vyjadriť. 

(5) Univerzitného koordinátora pre mobility vykonáva prorektor UK pre medzinárodné 

vzťahy, ktorého úlohou je v spolupráci s Oddelením zahraničných vzťahov Rektorátu UK 

a s Oddelením študijných vecí Rektorátu UK organizovať medzinárodnú spoluprácu vo 

vzdelávacej oblasti, riešenie úloh spojených s vysielaním a prijímaním študentov a po-

skytovanie poradenských služieb o možnostiach štúdia. 

(6) Na vykonávanie úloh uvedených v odseku 5 vymenúva dekan fakulty z radov vysoko-

školských učiteľov fakultného koordinátora pre mobility, v prípade potreby aj katedro-

vých alebo ústavných koordinátorov. 

IV. časť 

Organizácia štúdia na fakulte 

Čl. 17 

Harmonogram štúdia 

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

ceho roka. 

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

(3) Akademický rok sa člení na zimný a letný semester. 

(4) Každý semester sa skladá z výučbovej časti a skúškového obdobia, v doktorandskom štú-

diu sa skladá aj z vedeckej časti. 

(5) Výučbová časť semestra obsahuje najmenej 13 a najviac 15 výučbových týždňov. Skúš-

kové obdobie trvá najmenej 4 týždne. V poslednom semestri štúdia môže dekan upraviť 

harmonogram výučby aj iným spôsobom. 

(6) Rektor stanovuje najneskôr do 31. januára po prerokovaní v Kolégiu rektora UK jednotný 

harmonogram štúdia na nasledujúci akademický rok, na základe ktorého dekan fakulty 

stanoví po prerokovaní v Akademickom senáte fakulty Harmonogram štúdia fakulty, 

v ktorom sú špecifikované termíny organizácie štúdia. Tento harmonogram musí byť 

v súlade s rektorským harmonogramom štúdia. 

Čl. 18 

Organizácia zápisu na štúdium 

(1) Podrobnú úpravu vzťahov, ktoré vznikajú pri zápise na štúdium, obsahuje čl. 1 Prílohy  

č. 1: Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsled-

kov na Pedagogickej fakulte UK. 

(2) Študent môže pred zápisom vyjadriť svoj záujem o predmety, ktoré chce v nasledujúcom 

akademickom roku/semestri absolvovať a prerokovať ich skladbu so študijným porad-

com. 
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(3) Zápis na štúdium vykonáva študijné oddelenie alebo iný útvar poverený vedením študij-

nej agendy. Súčasťou zápisu je aj validácia preukazu študenta 

(4) Súčasťou dokumentácie o zápise na doktorandské štúdium je aj schválený individuálny 

študijný plán doktoranda (podľa čl. 20 ods. 10). 

(5) Študenti iných fakúlt alebo vysokých škôl si môžu zapísať predmet na fakulte so súhla-

som jej dekana, resp. povereného koordinátora za podmienky, ak študent absolvoval pred-

písané prerekvizity a pokiaľ tomu nebráni nedostatočná vyučovacia kapacita. 

(6) Ak má predmet, ktorý si študenti zapisujú, obmedzenú kapacitu (z priestorových, perso-

nálnych alebo iných dôvodov), študentom sa umožňuje zápis v tomto poradí: 

a) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet povinný (majú ho podľa plánu štu-

dijného programu odporúčaný v príslušnom semestri) a študenti iných vysokých 

škôl, ktorí si predmet zapisujú ako povinný na základe zmluvy o štúdiu, 

b) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet povinne voliteľný, 

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

dohody medzi fakultami, 

d) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet výberový, 

e) študenti iných fakúlt UK, pre ktorých je predmet výberový, 

f) študenti iných vysokých škôl, pre ktorých je predmet výberový. 

(7) V rámci kategórií podľa odseku 6 písm. a) až f) majú prednosť študenti s lepším váženým 

študijným priemerom vypočítaným v súlade s čl. 24. 

Čl. 19 

Kreditový systém štúdia 

(1) Kreditový systém štúdia umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž 

spojenú s absolvovaním predmetov v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom pro-

grame, napomáha otvorenosti UK zvnútra, podporuje mobilitu študentov a poskytuje štu-

dentovi možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu. 

(2) Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce potreb-

nej na nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania. 

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

za semester 30 kreditov. 

(4) Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v externej forme štúdia je maximálne 

48 kreditov. Uvedená podmienka sa vzťahuje na študentov v externej forme štúdia prija-

tých na štúdium študijného programu akreditovanom po 1. 1. 2013. 

(5) Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet je možné 

v priebehu štúdia jedného študijného programu získať kredity iba raz. 

(6) Kredity získané za absolvovanie predmetov sa študentovi zhromažďujú (sčítavajú, aku-

mulujú). Jednou z podmienok pokračovania v štúdiu po vopred určenej kontrolnej etape 

štúdia je získanie potrebného súčtu kreditov stanovených študijným programom. 

(7) Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je pre študijný program so 

štandardnou dĺžkou štúdia podľa čl. 14 ods. 12 a 13: 

a) v bakalárskom štúdiu najmenej 180 kreditov; 

b) v magisterskom štúdiu najmenej 60 kreditov; 

c) v spojenom prvom a druhom stupni podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách 

300 kreditov 

d) v doktorandskom štúdiu v dennej forme štúdia 180 kreditov, keď je štandardná dĺžka 

štúdia tri roky a 240 kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia štyri roky; 
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v externej forme štúdia 180 kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia štyri roky a 240 

kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia päť rokov (v prípade študijných programov 

akreditovaných po 1.1.2013). V študijných  programoch akreditovaných pred 

1.1.2013 je to 180 kreditov. 

(8) Doktorand počas svojho štúdia získava kredity za tieto oblasti činností: 

a) absolvovanie študijnej časti, ktorá pozostáva najmä zo špecializovaných doktoran-

dských prednášok a seminárov podľa študijného plánu doktoranda. Študijná časť sa 

končí absolvovaním dizertačnej skúšky (v oblasti katolíckej teológie je dizertačnou 

skúškou licenciátska skúška). Doktorand získava za úspešne absolvovanú dizer-

tačnú skúšku 20 kreditov, ak to tak určuje vnútorný predpis fakulty. Doktorand má 

možnosť zapísať si navyše aj doplnkové predmety, ktoré ponúkajú fakulty vo svo-

jich študijných programoch, najmä magisterského (doktorského) štúdia, ak ich ne-

absolvoval už v predošlom stupni vysokoškolského štúdia. Štúdium doplnkových 

predmetov a individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry nenahrádzajú ab-

solvovanie povinných prednášok a seminárov,  ktoré určuje študijný plán dokto-

randa, ani vykonávanie pedagogickej činnosti na vysokej škole, 

b) samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy (publikácie, ukončenie etapy výskumnej 

práce definovanej v individuálnom študijnom pláne a pod.), ktorá súvisí s témou di-

zertačnej práce, 

c) pedagogickú činnosť na vysokej škole alebo fakulte (napr. vedenie praktických cvi-

čení a pod.) a liečebno-preventívnu činnosť na pracoviskách lekárskych fakúlt; prí-

padne inú praktickú činnosť realizovanú na fakulte alebo v príbuznom zariadení, ak 

to vyžaduje charakter štúdia. Hodnoty kreditov za túto činnosť určia fakulty vo svo-

jich vnútorných predpisoch (toto ustanovenie sa netýka doktorandov v externej 

forme štúdia), 

d) dizertačnú prácu a jej obhajobu získa doktorand 30 kreditov. 

Kredity musí študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program. 

(9) Vzdelávacie činnosti v rámci doktorandského štúdia podľa odseku 8 písm. a) a b) sú na-

vzájom nezastupiteľné. Doktorand je povinný získať počas štúdia najmenej 40 kreditov 

za vzdelávacie činnosti uvedené v odseku 8 písm. a) a 40 kreditov za tvorivé činnosti 

uvedené v odseku 8 písm. b). 

(10) Ak študent absolvuje časť štúdia na inej fakulte alebo inej vysokej škole v SR alebo v za-

hraničí na základe zmluvy o štúdiu35 (v rámci akademickej mobility), získané kredity sa 

mu prenášajú na základe výpisu výsledkov, ktorý vyhotoví študentovi fakulta alebo vy-

soká škola, na ktorej ich získal. Prenos kreditov neznamená uznanie absolvovania pred-

metu zo študijného programu, na ktorý je študent zapísaný, automaticky. O uznaní absol-

vovania predmetu namiesto predmetu zo študijného programu rozhoduje dekan fakulty 

po vyjadrení garant príslušného študijného programu na základe osobitnej písomnej žia-

dosti študenta. Ustanovenia čl. 31 sa použijú primerane. 

Čl. 20 

Študijný program, študijný plán a doklady o štúdiu 

(1) Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností a súbor 

pravidiel zostavený tak, aby úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri dodr-

žaní stanovených pravidiel umožnilo študentovi získať vysokoškolské vzdelanie.36 

                                                 
35  § 7 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších pred-

pisov. 
36  § 51 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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(2) Študijný program bližšie určujú náležitosti uvedené v zákone o vysokých školách.37 

(3) Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore alebo v kombinácii študij-

ných odborov, ktoré sú súčasťou sústavy študijných odborov.  

(4) Podmienky realizácie spoločných študijných programov sa určia v dohode o spolupráci, 

ktorú uzatvoria spolupracujúce fakulty. 

(5) Pravidlá absolvovania študijného programu sú zostavené tak, aby študent získal počas 

štúdia z celkového počtu kreditov určených na úspešné skončenie štúdia najmenej 70 % 

kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety.  

(6) Študijný program doktorandského štúdia pozostáva zo študijnej časti, ktorá končí dizer-

tačnou skúškou,  z vedeckej časti a obhajoby dizertačnej práce. Ak ide o doktoranda, 

ktorý je prihlásený na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, 

súčasťou dohody UK alebo fakulty s touto inštitúciou sú aj podmienky uskutočňovania 

študijnej časti doktorandského štúdia a pedagogickej činnosti doktoranda.38 

(7) Súčasťou študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby 

jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v štandardnej 

dĺžke. 

(8) Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a stanovuje 

formy hodnotenia študijných výsledkov.  

(9) Študijný plán, okrem formy hodnotenia študijných výsledkov, si študent zostavuje sám 

alebo s pomocou študijného poradcu (tútora) z ponuky predmetov študijného programu 

tak, aby splnil pravidlá dané študijným programom a ustanovenia tohto študijného po-

riadku.  

(10) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý zostavuje 

doktorand v spolupráci so školiteľom a školiteľ ho predkladá na schválenie odborovej 

komisii. Individuálny študijný plán pozostáva zo študijnej a vedeckej časti a obsahuje aj 

termíny, v ktorých má doktorand absolvovať jednotlivé predmety a dizertačnú skúšku. 

(11) Schválený individuálny študijný plán doktoranda je súčasťou dokumentácie doktoranda, 

ktorú vedie príslušný referát doktorandského štúdia. Doktorand predloží študijný plán 

príslušnému referátu doktorandského štúdia najneskôr do konca októbra akademického 

roka, v ktorom začal študovať, event. pri zmene v doktorandskom štúdiu. 

(12) Doklady o štúdiu sú: 

a) preukaz študenta, 

b) výkaz o štúdiu (index), 

c) výpis výsledkov štúdia, 

d) ročné hodnotenie doktoranda. 

(13) Výkaz o štúdiu (index) je povinným dokladom o štúdiu, do ktorého sa zapisujú najmä 

predmety a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu.39 Podrob-

nosti o obsahu dokladov o štúdiu upravuje § 67 zákona o vysokých školách. 

Čl. 21 

Predmety študijného programu a vzdelávacie činnosti 

(1) Študijný program sa člení na predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými 

vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou (odsek 8), ktoré sú zamerané na poskyt-

nutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti. 

                                                 
37  § 51 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
38  § 54 ods. 12 zákona o vysokých školách. 
39  § 67 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
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(2) Každý predmet je jednoznačne identifikovaný v rámci fakulty svojím kódom a názvom a 

je koncipovaný ako jednosemestrálny. Základné údaje o charaktere predmetu sa uvádzajú 

v informačnom liste predmetu.40 

(3) Predmety zaradené do študijného programu sú podľa záväznosti ich absolvovania rozde-

lené na tieto druhy: 

a) povinné - ich absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou úspešného absolvovania 

časti alebo celého študijného programu, 

b) povinne voliteľné - dokresľujú charakter štúdia a umožňujú študentovi prispôsobiť 

si študijný plán svojim individuálnym záujmom podľa vlastného výberu v štruktúre 

určenej študijným programom, 

c) výberové – sú ostatné predmety, ktoré si môže študent zapísať na doplnenie svojho 

štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia. 

(4) Povinné a povinne voliteľné predmety sa spravidla vyučujú na fakulte, na ktorej sa usku-

točňuje daný študijný program. Medzi povinné predmety môžu byť zaradené aj predmety 

vyučované na inej fakulte po dohode s dekanom tejto fakulty. 

(5) Výberové predmety si študent zapisuje spravidla z ponuky výberových predmetov svojho 

študijného programu, ale aj z ponuky iných študijných programov iných fakúlt alebo vy-

sokých škôl v rámci platných pravidiel. 

(6) Predmety sa v študijnom programe podľa nadväznosti delia na: 

a) predmety bez nadväznosti; zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvova-

ním iného predmetu, 

b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov - absolvovanie takéhoto pred-

metu je možné len po úspešnom absolvovaní iného predmetu alebo predmetov – pre-

rekvizít.  

(7) Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je záverečná práca, ktorá spolu s jej 

obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. 

(8) Vzdelávacími činnosťami sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, pro-

jektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kom-

binácie. 

(9) Študent je povinný absolvovať vzdelávacie činnosti uvedené v informačnom liste pred-

metu.41 Neúčasť na vzdelávacích činnostiach môže vyučujúci ospravedlniť z dôvodu prá-

ceneschopnosti alebo z dôvodu iných prekážok na strane študenta (najmä výkon verejnej 

funkcie, výkon občianskej povinnosti vo všeobecnom záujme, materská a rodičovská do-

volenka, karanténa, ošetrovanie chorého člena rodiny, vyšetrenie alebo ošetrenie v zdra-

votníckom zariadení, narodenie dieťaťa manželke študenta, sprevádzanie rodinného prí-

slušníka do zdravotníckeho zariadenia, úmrtie rodinného príslušníka, vlastná svadba 

alebo svadba blízkej osoby študenta, nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie 

pravidelnej verejnej dopravy, presťahovanie), ktoré študent preukáže príslušnými do-

kladmi. Vyučujúci môže požadovať od študenta vypracovanie náhradnej úlohy ako ná-

hradu za neúčasť na výučbe. Ospravedlnenie neúčasti na skúške je študent povinný vyu-

čujúcemu doručiť vopred alebo najneskôr do 5 dní od jej konania. V prípade neosprave-

dlnenej účasti na skúške sa predmet považuje za neabsolvovaný a bude vyučujúcim hod-

notený FX. 

                                                 
40  Vzor informačného listu predmetu je uvedený vo vyhláške MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme 

štúdia v znení neskorších predpisov. 
41   § 62 ods. 2 zákona o vysokých školách a § 4 ods. 1, Príloha č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom   

systéme štúdia v znení neskorších predpisov. 
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(10) Pri opakovanom zápise predmetu podľa čl. 22 ods. 2 až 4 môže vyučujúci na základe 

písomnej žiadosti študenta v odôvodnených prípadoch uznať účasť na všetkých alebo nie-

ktorých vzdelávacích činnostiach, ktoré študent absolvoval pri prvom zápise predmetu, 

bez náhrady. 

(11) Doktorand je povinný absolvovať vzdelávacie činnosti študijného programu v súlade so 

študijným programom a individuálnym študijným plánom: 

a) Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a in-

dividuálneho štúdia odbornej literatúry potrebnej z hľadiska zamerania dizertačnej 

práce (samoštúdium). 

b) Vedecká časť štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta 

doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce a odborne ju garantuje školiteľ. 

c) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej čin-

nosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou, v súlade s in-

dividuálnym študijným plánom doktoranda, v rozsahu najviac štyroch hodín týž-

denne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. 

Čl. 22 

Zápis a absolvovanie predmetov 

(1) Zápisom predmetov si študent definuje svoj študijný plán pre nasledujúci semester alebo 

rok štúdia. Pravidlá pre zápis predmetov obsahuje Príloha č. 1 tohto Študijného poriadku: 

Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov 

na Pedagogickej fakulte UK. 

(2) Zapísaný povinný predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, môže si zapísať počas 

štúdia ešte raz v súlade s pravidlami stanovenými v študijnom programe. Po druhom ne-

úspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia 

v zmysle zákona o vysokých školách42 (pozri čl. 25 ods. 4 a 5). 

(3) Pre zapísaný povinne voliteľný predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, platia ana-

logicky podmienky z odseku 2, študent si však môže namiesto neho vybrať iný predmet 

z ponuky povinne voliteľných predmetov, ak to umožňujú pravidlá voľby povinne voli-

teľných predmetov daného študijného programu (pozri čl. 25 ods. 4 a 5). 

(4) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať výberový predmet, ktorý absolvoval ne-

úspešne, alebo si môže namiesto neho zapísať iný výberový predmet alebo povinne voli-

teľný predmet spomedzi doteraz neabsolvovaných povinne voliteľných predmetov. Ak 

študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet. 

Ak študent nedosiahol dostatočný počet kreditov, po druhom neúspešnom pokuse o ab-

solvovanie vybraného výberového predmetu je vylúčený zo štúdia. 

(5) Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej 

skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia mo-

hol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu alebo skončenie štúdia. V každom roku 

štúdia je povinný zapísať si a úspešne absolvovať predmety najmenej za 40 kreditov, 

okrem posledného roka štúdia.  Študent v externej forme štúdia prijatý  na štúdium štu-

dijného programu akreditovanom po 1. 1. 2013 je povinný zapísať si a úspešne absolvo-

vať predmety najmenej za  30 kreditov, okrem posledného roka štúdia. Maximálna hod-

nota zapísaných kreditov v jednom roku neprekročí 1,5 násobok štandardnej záťaže štu-

denta dennej formy štúdia a 1,25 násobok štandardnej záťaže študenta v externej forme 

štúdia. Zo závažných dôvodov, na základe písomnej žiadosti, môže dekan povoliť 

                                                 
42  § 66 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. 
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študentovi v dennej forme štúdia zapísanie si predmetov aj za viac ako 1,5 násobok štan-

dardnej záťaže. Študentovi v externej forme štúdia nie je možné povoliť zapísanie si pred-

metov za viac ako 1,25 násobok štandardnej záťaže. Uvedená podmienka sa vzťahuje na 

študentov v externej forme štúdia prijatých na štúdium študijného programu akreditova-

nom po 1. 1. 2013. Rozhodnutie dekana o povolení, resp. nepovolení zapísania si pred-

metov za viac ako 1,5 násobok štandardnej záťaže študenta dennej formy štúdia je ko-

nečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok. 

(6) V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety 

s takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia štúdia. 

Čl. 23 

Evidencia, kontrola a hodnotenie študijných výsledkov 

(1) Podrobnú úpravu vzťahov, ktoré vznikajú pri evidencii a kontrole štúdia, obsahuje čl. 2 

Prílohy č. 1 tohto Študijného poriadku: Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie 

a kontroly študijných výsledkov na Pedagogickej fakulte UK. 

(2) Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu (ďalej aj „hodnotenie 

predmetu“) sa uskutočňuje najmä: 

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia 

štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne 

práce, referát na semináre a pod.), 

b) skúškou za dané obdobie štúdia. 

(3) Výberové predmety sú hodnotené priebežnou kontrolou študijných výsledkov podľa od-

seku 2 písm. a) s výnimkou, ak si študent vybral ako výberový predmet povinný alebo 

povinne voliteľný predmet, ktorý je hodnotený skúškou. 

(4) Skúšky sa konajú v skúškovom období semestra, v ktorom študent absolvoval predmet. 

(5) Podmienky na hodnotenie a absolvovanie predmetu sú vyjadrené v informačnom liste 

predmetu, pričom sa uvádza forma hodnotenia a podmienky na získanie jednotlivých kla-

sifikačných stupňov hodnotenia (čl. 24). 

(6) Odporúčaný študijný plán predpisuje najviac päť predmetov zakončených skúškou za se-

mester. Študent má právo zostaviť si študijný plán tak, že môže absolvovať viac ako päť 

povinných a povinne voliteľných predmetov zakončených skúškou. 

(7) Konkrétny spôsob kontroly štúdia vrátane termínov a spôsobu vyhodnotenia kontroly 

oznámi učiteľ na začiatku semestra. 

Čl. 24 

Klasifikačné stupne a vážený študijný priemer 

(1) Na hodnotenie študijných výsledkov sa na UK používa stupnica, ktorú tvorí šesť klasifi-

kačných stupňov: 

a) A - výborne (vynikajúce výsledky) (numerická hodnota 1), 

b) B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) (numerická hodnota 1.5), 

c) C - dobre (priemerné výsledky) (numerická hodnota 2), 

d) D - uspokojivo (prijateľné výsledky) (numerická hodnota 2.5), 

e) E - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) (numerická hodnota 3), 

f) FX - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) (numerická hodnota 4). 

Dizertačná skúška alebo obhajoba dizertačnej práce sa hodnotí hodnotením „prospel 

alebo neprospel“. 

(2) Hodnotenie (známka, klasifikačný stupeň) odzrkadľuje kvalitu osvojenia si vedomostí 

alebo zručností v súlade s cieľom predmetu, uvedeným v informačnom liste predmetu. 
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(3) Predmet je úspešne absolvovaný, ak študent získal hodnotenie A až E. Študent získa kre-

dity len za úspešne absolvovaný predmet. 

(4) Študent, ktorý bol hodnotený z predmetu známkou FX má právo na dva opravné termíny, 

pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Študent nemá nárok na opravné alebo 

náhradné možnosti splnenia podmienok priebežného hodnotenia, ak takáto možnosť nie 

je stanovená v informačnom liste predmetu, resp. ak vyučujúci na začiatku semestra ne-

určí niečo iné, alebo ak študijný poriadok fakulty neurčuje inak. V prípade, že študent 

nesplní podmienky priebežného hodnotenia je hodnotený známkou FX bez možnosti zú-

častniť sa záverečnej skúšky. Pri opakovanom zapísaní si predmetu má študent právo za 

rovnakých podmienok len na jeden opravný termín (pozri čl. 22 ods. 2 až 4). 

(5) Predmety, ktoré si študent zapísal a ich neabsolvoval, napr. nezúčastnil sa záverečného 

hodnotenia alebo sa nezúčastňoval povinných vzdelávacích činností uvedených v infor-

mačnom liste predmetu a vyučujúci jeho neúčasť neospravedlnil (pozri čl. 21 ods. 9), sú 

na konci príslušného skúškového obdobia hodnotené známkou FX.43 

(6) Na hodnotenie celkových výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer. Vá-

žený študijný priemer za akademický rok/semester sa vypočíta tak, že sa pre všetky štu-

dentom zapísané predmety v danom roku/semestri spočítajú súčiny kreditového ohodno-

tenia predmetu a numerickej hodnoty známky (odsek 1) a vydelia sa súčtom kreditov 

zapísaných na daný rok/semester. Do priemeru sa rátajú známkou „4“ aj predmety, ktoré 

si študent zapísal a boli hodnotené známkou FX, alebo si ich študent zapísal a ich neab-

solvoval a tým boli hodnotené známkou FX podľa odseku 5. 

(7) Vážený študijný priemer za celé štúdium sa vypočíta analogicky, ako je uvedené v odseku 

6, pričom sa do výpočtu zahrnú len úspešne absolvované predmety. 

(8) Vážený študijný priemer sa využíva najmä pri konkurzných výberoch vynútených kapa-

citnými možnosťami výučby, pri rozhodovaní o priznaní niektorých štipendií, pri pride-

ľovaní ubytovania vo vysokoškolských internátoch a pod. 

Čl. 25 

Kontrolné etapy štúdia 

(1) Ak chce študent (okrem doktoranda) dennej formy a študent externej formy štúdia prijatý 

na štúdium podľa študijných programov akreditovaných do 31. 12. 2012 pokračovať v 

štúdiu, musí: 

a) na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie minimálne dvoch povin-

ných predmetov a získanie minimálne 15 kreditov za úspešne absolvované predmety; 

b) v každom roku štúdia získať za zimný a letný semester minimálne 40 kreditov za 

úspešne absolvované predmety s výnimkou prípadu, že študentovi ostáva vykonať 

iba štátnu skúšku. 

(2) Ak chce študent (okrem doktoranda) externej formy štúdia prijatý na štúdium podľa štu-

dijných programov akreditovaných po 1. 1. 2013 pokračovať v štúdiu, musí: 

a) na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie minimálne jedného po-

vinného predmetu a získanie minimálne 10 kreditov za úspešne absolvované pred-

mety; 

                                                 
43  Podrobnosti upravené v Prílohe č. 1. 
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b) v každom roku štúdia získať za zimný a letný semester minimálne 30 kreditov za 

úspešne absolvované predmety a maximálne 1,25 násobok štandardnej záťaže za ús-

pešne absolvované predmety. 

(2.1) Ak chce študent (okrem doktoranda) dennej formy štúdia prijatý na štúdium podľa študij-

ných programov akreditovaných po 1. 1. 2013 pokračovať v štúdiu, musí: 

a) na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie minimálne dvoch povin-

ných predmetov a získanie minimálne 15 kreditov; 

b) v každom roku štúdia získať za zimný a letný semester minimálne 40 kreditov s vý-

nimkou prípadu, že študentovi ostáva vykonať iba štátnu skúšku. 

(3) V akademickom roku, počas ktorého má študent prerušené štúdium alebo sa zúčastnil 

riadne schválenej akademickej mobility iba na časť akademického roka (pozri čl. 30), 

musí splniť podmienky podľa odseku 1 a 2 primerane. 

(4) V dennej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého 

ďalšieho akademického roka získať minimálne 40 kreditov. V externej forme doktoran-

dského štúdia musí získať doktorand minimálne 30 kreditov a maximálne 1,25 násobok 

štandardnej záťaže za každý akademický rok (v študijných programoch  akreditovaných 

po 1.1.2013). 

(5) Nesplnenie podmienok uvedených v odseku 4 je dôvodom na to, aby školiteľ v ročnom 

hodnotení (odsek 6) podal dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda zo štúdia. 

(6) V doktorandskom štúdiu na konci každého akademického roka predkladá školiteľ deka-

novi ročné hodnotenie plnenia študijného plánu doktoranda (vrátane počtu pridelených 

kreditov) s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu. Ško-

liteľ pritom hodnotí stav a úroveň plnenia študijného plánu doktoranda, dodržiavanie ter-

mínov, a v prípade potreby predkladá návrh na úpravu jeho individuálneho študijného 

plánu. Dekan rozhoduje na základe ročného hodnotenia doktoranda o tom, či doktorand 

môže v štúdiu pokračovať, ako aj o prípadných zmenách v jeho študijnom programe. 

Čl. 26 

Záverečná práca 

(1) Záverečná práca je bakalárska práca, diplomová práca alebo dizertačná práca. 

(2) Bakalárskou a diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať 

v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Obhajobou dizertačnej práce 

sa preukazuje pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť. 

(3) Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, stanoví vnútorný predpis UK 

vydaný rektorom44. 

(4) Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce (školiteľa). 

Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok. 

(5) Záverečnú prácu posudzuje oponent (v prípade doktorandského štúdia oponenti). Opo-

nent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.  

(6) Študent, ktorý vypracoval záverečnú prácu, má právo oboznámiť sa s posudkami na prácu 

(s posudkom vedúceho záverečnej práce a oponenta/oponentov) najneskôr tri pracovné 

dni pred obhajobou. 

(7) Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. 

(8) Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX. 

                                                 
44  Vnútorný predpis č. 7/2011 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych 

prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK. 
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(9) Ak vedúci záverečnej práce alebo školiteľ alebo oponent/oponenti nie sú členmi skúšob-

nej komisie, sú prizvaní na obhajobu záverečnej práce a pri jej hodnotení majú právo sa 

vyjadriť. 

(10) Záverečná práca môže byť vypracovaná v jazyku slovenskom alebo českom, ak s tým 

súhlasí dekan, tak aj v inom jazyku, spravidla anglickom. Vo filologických študijných 

programoch môže byť záverečná práca vypracovaná aj v jazyku študijného programu. 

V prípade cudzojazyčnej práce musí táto práca obsahovať súhrn v slovenskom jazyku 

v rozsahu aspoň jednej strany. 

(11) Študent odovzdáva záverečnú prácu uvedenú v odseku 1 Akademickej knižnici PdF UK 

v elektronickej podobe za účelom jej archivácie, bibliografickej registrácie a jej sprístup-

nenia. Spôsob a podmienky sprístupnenia záverečných prác stanovuje vnútorný predpis 

UK vydaný rektorom.45  

Čl. 27 

Štátne skúšky 

(1) Vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok je jednou z podmienok úspešného absol-

vovania študijného programu. Štátna skúška nemôže pozostávať len z obhajoby závereč-

nej práce, okrem štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe. 

(2) Štátna skúška sa môže skladať z viacerých predmetov štátnej skúšky. 

(3) Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky 

a obhajoby dizertačnej práce, ktoré sú predmetmi štátnej skúšky. 

(4) Štátnu skúšku môže vykonať študent po splnení povinností stanovených študijným pro-

gramom ak: 

a) získa minimálne potrebný počet kreditov na riadne skončenie, ak študuje študijný 

program akreditovaný do 31. 12. 2012 alebo získa minimálne toľko kreditov, aby po 

získaní kreditov za úspešné absolvovanie štátnych skúšok mal potrebný počet kredi-

tov na riadne skončenie štúdia (čl. 19 ods. 7), ak študuje študijný program akredito-

vaný po 1. 1. 2013; 

b) úspešne absolvuje všetky predpísané povinné predmety, okrem štátnej skúšky, 

c) úspešne absolvuje povinne voliteľné a výberové predmety v skladbe určenej študij-

ným programom; 

d) odovzdá záverečnú prácu;  

e) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a po-

platky spojené so štúdiom.46 

(5) Termín/termíny štátnej skúšky stanovuje dekan v súlade s harmonogramom štúdia. 

(6) Ak študentovi bránia vážne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške a vopred alebo naj-

neskôr do 5 dní po termíne sa ospravedlní, môže mu dekan určiť náhradný termín štátnej 

skúšky. Predložené doklady alebo kópie dokladov musia byť použiteľné na právne účely. 

Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví v určenom termíne, alebo ak dekan neuzná 

dôvod ospravedlnenia, hodnotí sa jeho neprítomnosť ako neúspešne vykonaná skúška. 

(7) Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“). 

                                                 
45    Čl. 11 ods. 3 vnútorného predpisu č. 7/2011 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných 

prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.  
46  Podľa aktuálneho vnútorného predpisu UK, ktorým sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štú-

diom na UK pre príslušný akademický rok. 
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(8) Právo skúšať na štátnej skúške majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách pro-

fesorov a docentov a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou.47 Ak ide o ba-

kalárske študijné programy, právo skúšať majú aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii od-

borného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. 

(9) Dekan určuje v súlade so zákonom o vysokých školách48 zloženie komisie z osôb opráv-

nených skúšať. Komisia má najmenej štyroch členov. Predseda komisie je vysokoškolský 

učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo docenta zaradený na príslušnej fakulte. Ko-

misia je uznášaniaschopná, ak je prítomný jej predseda a aspoň dvaja ďalší členovia. 

(10) Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie výsledkov sú verejné. Rozhodovanie komisie o vý-

sledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí komisie. 

(11) Jednotlivé predmety štátnej skúšky sa hodnotia klasifikačnými stupňami A až FX. 

(12) Celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ a „nepros-

pel“. 

(13) Stupňom „prospel s vyznamenaním“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak bol študent 

hodnotený z jednotlivých predmetov štátnej skúšky v riadnych termínoch len známkami 

A alebo B, pričom počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení 

známkou B. 

(14) Stupňom „prospel“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak študent nespĺňa pravidlá podľa 

odseku 13 a ani z jedného predmetu nebol hodnotený známkou nedostatočne (FX) aj na 

poslednom možnom termíne podľa odseku 16. 

(15) Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom nedostatočne (FX) aj na po-

slednom možnom termíne podľa odseku 16, celkové hodnotenie štátnej skúšky je „ne-

prospel“. 

(16) Ak sa študent nezúčastnil na štátnej skúške, alebo ak na nej nevyhovel, môže ju vykonať 

v najbližšom náhradnom (opravnom) termíne. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky, 

z ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom „nedostatočne“ (FX). Opakovať štátnu 

skúšku, resp. predmet štátnej skúšky je možné najviac dvakrát do termínu, ktorý vyplýva 

z čl. 33 ods. 6 písm. c). 

Čl. 28 

Celkové hodnotenie štúdia 

(1) Celkový výsledok úspešne absolvovaného štúdia sa hodnotí dvoma stupňami: 

a) prospel s vyznamenaním, 

b) prospel. 

(2) Ak študent za celé štúdium dosiahol vážený študijný priemer lepší ako 1,3 vrátane (bez 

hodnotenia predmetov štátnej skúšky) a štátnu skúšku (štátne skúšky) vykonal s hodno-

tením „prospel s vyznamenaním“ v riadnom termíne, hodnotí sa podľa odseku 1 písm. a). 

(3) Ak nie sú splnené podmienky odseku 2, hodnotí sa podľa odseku 1 písm. b). 

                                                 
47  Vedecká rada UK alebo vedecká rada fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. 
48  § 63 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 29 

Zmena študijného programu v rámci UK 

(1) Študentovi môže dekan povoliť na základe jeho písomnej žiadosti zmenu študijného pro-

gramu, resp. formy študijného programu v rámci toho istého alebo príbuzného študijného 

odboru alebo kombinácie študijných odborov. Pred rozhodnutím si dekan vyžiada súhlas 

rektora. 

(2) Ak sa pôvodný študijný program a nový študijný program študujú na rôznych fakultách, 

je podmienkou zmeny súhlas oboch príslušných dekanov. Súhlas rektora si vyžiada ten 

dekan fakulty, na ktorej bude študent študovať po zmene. 

(3) Dekan fakulty rozhodne na základe podmienok stanovených študijným poriadkom fa-

kulty o zmene študijného programu. Uznávanie absolvovaných predmetov a prenos kre-

ditov sa riadi čl. 31. 

(4) Ak dôjde k zmene študijného programu doktorandského štúdia, resp. zmene formy dok-

torandského štúdia, rozhodne o prenose kreditov a uznaní predmetov dekan po vyjadrení 

odborovej komisie, ak je to v súlade s novým študijným plánom doktoranda. Inak sa 

uznávanie absolvovaných predmetov a prenos kreditov riadi čl. 31. 

(5) Študent je povinný na úspešné skončenie štúdia splniť podmienky stanovené v študijnom 

programe, ktorý študuje po zmene. 

(6) O zmenu študijného programu môže študent žiadať iba k začiatku akademického roka 

najskôr po úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia a po splnení podmienok uvedených 

v čl. 25 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b) a ods. 4. 

Čl. 30 

Akademická mobilita 

(1) Podmienky prijímania študentov z iných vysokých škôl v rámci akademickej mobility 

študentov a ich štúdium na fakultách UK sa riadia ustanoveniami § 58a zákona o vyso-

kých školách. 

(2) Pravidlá a podmienky vysielania študentov na akademickú mobilitu upravuje osobitný 

vnútorný predpis UK.49 

(3) V prípade štúdia v rámci riadne schválenej akademickej mobility iba počas časti akade-

mického roka je študent povinný splniť podmienky kontrolnej etapy štúdia podľa čl. 25 

primerane (pozri čl. 25 ods. 3). 

(4) Kredity za predmety absolvované v rámci riadne schválenej akademickej mobility sa štu-

dentovi započítajú po predložení relevantných dokladov o ich získaní stanovených vy-

hláškou a vnútornými predpismi UK a fakulty. 

(5) Na študentov, ktorí počas riadne schválenej akademickej mobility absolvujú v príslušnej 

časti akademického roka (zimný alebo letný semester) predmet/predmety aj na vysielajú-

cej fakulte, sa odsek 3 nevzťahuje.50 

(6) Predmet realizovaný na prijímajúcej fakulte, ktorý je obsahom a rozsahom podobný pred-

metu na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent úspešne absolvoval v rámci riadne schvále-

nej akademickej mobility, môže dekan po vyjadrení garanta predmetu na základe písom-

nej žiadosti študenta uznať namiesto príslušného predmetu zo študijného programu štu-

denta. Na postup uznávania predmetov a prenos kreditov podľa tohto odseku sa použijú 

primerane ustanovenia čl. 31. 

                                                 
49  Vnútorný predpis UK č. 4/2007 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a pôsobnosti jej fakúlt v rámci pro-

gramu Európskeho spoločenstva Life-Long Learning Program, podprogram Erasmus. 
50  § 58a ods. 6 zákona o vysokých školách. 
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(7) Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom ako svojom pracovisku (napr. v za-

hraničí), kredity získané na tomto pracovisku sa započítavajú v plnom rozsahu, ak bol na 

toto pracovisko vyslaný v rámci plnenia svojho študijného plánu a ak sú kreditové sys-

témy vysielajúceho a prijímajúceho pracoviska kompatibilné (prenos kreditov). 

(8) Na študentov, ktorí počas štúdia absolvujú na inej vysokej škole len niektoré predmety 

v príslušnej časti akademického roka a ostatné predmety v príslušnom akademickom 

roku na vysokej škole, na ktorú boli prijatí, sa odseky 1 až 6 nevzťahujú. 

Čl. 31 

Uznávanie absolvovaných predmetov, prenos kreditov a známok 

(1) Študent môže požiadať o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a zná-

mok, ak neuplynuli od ich získania viac ako 4 roky v bakalárskych a magisterských štu-

dijných programoch a 5 rokov v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vy-

sokých školách. 

(2) Absolvované predmety možno uznať a získané kredity a známky možno preniesť, ak sú 

súčasťou predpísaného študijného programu ako povinné a povinne voliteľné predmety a 

boli hodnotené známkou A až E alebo im ekvivalentným spôsobom. V magisterskom 

štúdiu nemožno preniesť kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu v bakalár-

skom štúdiu. Rovnako nemožno preniesť kredity za úspešné absolvovanie predmetu 

v štúdiu, ktoré už bolo riadne ukončené a bol zaň priznaný akademický titul. 

(3) O uznaní predmetov, resp. prenose kreditov a známok rozhoduje dekan na základe vyjad-

renia gestora príslušného predmetu, pričom v jednom akademickom roku si študent môže 

dať uznať predmety z predchádzajúceho štúdia, ktoré nebolo riadne skončené, najviac v 

hodnote 50 kreditov pri zachovaní podmienok pre štúdium stanovených v čl. 23 ods. 5. 

(4) Ak je študent prijatý na štúdium podľa čl. 13 alebo došlo k zmene študijného programu 

podľa čl. 29, rektor môže udeliť výnimku z uznania maximálnej hodnoty kreditov podľa 

odseku 3 na základe návrhu dekana fakulty. 

(5) Žiadosť o uznanie predmetov z predchádzajúceho štúdia sa podáva dekanovi fakulty na 

začiatku akademického roka. K žiadosti je študent povinný predložiť sylabus predmetu, 

z ktorého kredity a známku získal. O uznaní, resp. neuznaní predmetov vydá dekan roz-

hodnutie, ktoré je vyhotovené písomne, obsahuje odôvodnenie a je doručené študentovi 

podľa čl. 44 ods. 2. Rozhodnutie dekana je konečné a nie je proti nemu prípustný opravný 

prostriedok. 

(6) Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole v rámci programu Európskej únie 

Programu celoživotného vzdelávania (Life-long Learning Program), podprogram 

Erazmus  uznáva vysielajúca vysoká škola študentovi na základe výpisu výsledkov štú-

dia, ktorý vyhotoví prijímajúca vysoká škola na záver štúdia. Výpis výsledkov štúdia je 

povinnou prílohou k žiadosti o uznanie podľa čl. 30, odsek 6 a  stáva sa súčasťou osobnej 

študijnej dokumentácie študenta. 

Čl. 32 

Prerušenie štúdia 

(1) Štúdium možno študentovi prerušiť na základe jeho písomnej žiadosti, spravidla na uce-

lenú časť štúdia (semester, rok). 

(2) Bez udania dôvodu možno študentovi prerušiť štúdium najviac na jeden rok. 

(3) Ak sú dôvodom prerušenia zdravotné alebo vážne osobné dôvody, možno štúdium pre-

rušiť najviac na dva roky okrem prerušenia štúdia z dôvodu rodičovskej dovolenky, keď 

je maximálna dĺžka prerušenia 3 roky. 
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(4) Ak má študent štúdium prerušené viackrát, nesmie celková dĺžka prerušenia štúdia ku-

mulatívne presiahnuť dva roky, okrem prerušenia štúdia z dôvodu rodičovskej dovo-

lenky. 

(5) Prerušenie štúdia povoľuje dekan. Rozhodnutie o povolení, resp. nepovolení prerušenia 

štúdia obsahuje všetky náležitosti podľa čl. 44 vrátane presne vymedzenej doby preruše-

nia štúdia a je konečné a nie je možné  proti nemu podať opravný prostriedok. 

(6) Prerušenie štúdia u študenta doktorandského štúdia, ktorý sa prihlásil na tému dizertačnej 

práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, povoľuje dekan po kladnom vyjadrení 

štatutárneho zástupcu externej vzdelávacej inštitúcie. 

(7) Študent, ktorý preruší štúdium, prestáva byť študentom dňom, ktorý je uvedený v roz-

hodnutí o povolení prerušenia štúdia.  

(8) Študent, ktorému bolo štúdium prerušené, má právo sa opätovne zapísať na štúdium po 

uplynutí doby prerušenia, ktorá je uvedená v rozhodnutí. Študentom sa stáva dňom opä-

tovného zápisu po prerušení. Ak sa študent po prerušení na štúdium opätovne nezapíše 

na štúdium, postupuje sa podľa čl. 34 ods. 1 písm. c). 

(9) Ak má študent prerušené štúdium počas výučbovej časti semestra, zápis predmetov po 

nástupe po prerušení sa nepovažuje za opakovaný zápis predmetu. 

(10) Ak má študent prerušené štúdium v tej časti akademického roka, keď neprebieha výučba, 

evidujú sa mu všetky kredity a hodnotenia získané do dátumu podania žiadosti o preru-

šenie štúdia. Študijné povinnosti, za ktoré získal študent do termínu podania žiadosti o 

prerušenie hodnotenie FX alebo nezískal žiadne hodnotenie, sa pri nástupe po prerušení 

štúdia považujú za opakovane zapísané. Pri opakovanom zapísaní predmetov sa postu-

puje podľa čl. 22 ods. 2  až 4. 

(11) Študentovi, ktorý žiada o prerušenie štúdia v tej časti akademického roka, keď neprebieha 

výučba, a nemá splnené podmienky kontrolnej etapy štúdia podľa čl. 25, nie je možné 

prerušenie štúdia povoliť. 

Čl. 33 

Skončenie štúdia 

(1) Štúdium na UK možno skončiť riadne alebo z dôvodov uvedených v odseku 6 a v čl. 34 

a čl. 35. 

(2) Študent riadne skončí štúdium absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného pro-

gramu. 

(3) Dňom riadneho skončenia štúdia je deň, keď bola splnená posledná z podmienok predpí-

saných na riadne skončenie štúdia príslušného študijného programu. 

(4) Dokladom o riadnom skončení štúdia a o získaní príslušného akademického titulu je vy-

sokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške. Podrobnosti 

o náležitostiach týchto dokladov upravuje § 68 zákona o vysokých školách. Doklady 

o absolvovaní štúdia sa vydávajú do 45 dní od riadneho skončenia štúdia spravidla na 

slávnostnej promócii, okrem prípadov ak absolvent vyjadrí súhlas s neskorším vydaním 

dokladov najneskôr v deň splnenia poslednej podmienky podľa odseku 3. 

(5) Vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške vydáva UK. 

Študentovi, ktorý absolvoval štúdium podľa čl. 28 ods. 1 písm. a) vydá UK diplom s vy-

znamenaním. 

(6) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí: 

a) zanechaním štúdia na základe vlastného rozhodnutia podľa článku 34, 

b) vylúčením zo štúdia podľa článku 35, 
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c) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky,51 

d) ak študent nemôže pokračovať v štúdiu z dôvodu zrušenia študijného programu, 

ktorý študuje a neprijal ponuku pokračovať v štúdiu podľa iného študijného pro-

gramu,52 

e) smrťou študenta. 

(7) Dňom skončenia štúdia je: 

a) podľa odseku 6 písm. a) deň kedy bolo vysokej škole doručené písomné vyhlásenie 

študenta o zanechaní štúdia s výnimkou čl. 34 ods. 1 písm. c), 

b) podľa odseku 6 písm. b) deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo prá-

voplatnosť, 

c) podľa odseku 6 písm. c) koniec akademického roka v ktorom mal študent skončiť 

štúdium, 

d) podľa odseku 6 písm. d) deň, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného 

programu. 

Čl. 34 

Zanechanie štúdia 

(1) Zanechanie štúdia môže nastať z dôvodov: 

a) na základe vlastného rozhodnutia; 

b) povolenie zápisu študenta na inej vysokej škole alebo fakulte UK po splnení pod-

mienok stanovených v jej študijnom poriadku na základe jeho písomnej žiadosti;53 

c) ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví 

po prerušení na opätovný zápis po doručení výzvy, aby sa v lehote desiatich pracov-

ných dní od doručenia tejto výzvy dostavil na zápis; študent môže požiadať o predĺ-

ženie tejto lehoty zo zdravotných dôvodov, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, inak 

sa deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom 

sa mal opätovne zapísať, považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.54 

(2) Ak študent chce zanechať štúdium, oznámi to písomne dekanovi. 

(3) Študentovi, ktorý zanechal štúdium, vydá fakulta na jeho žiadosť výpis úspešne absolvo-

vaných predmetov. Vo výpise sa uvedie, že študent štúdium neukončil. 

Čl. 35 

Vylúčenie zo štúdia 

Študent je vylúčený zo štúdia, 

a) ak nesplní požiadavky alebo povinnosti vyplývajúce zo študijného programu a zo 

Študijného poriadku fakulty; 

b) ak mu bolo za disciplinárny priestupok uložené disciplinárne opatrenie vylúčenie zo 

štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona o vysokých školách. 

                                                 
51  § 65 ods. 2 a § 66 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 
52  § 66 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách. 
53  § 59 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
54  § 66 ods. 3 a 4 zákona o vysokých školách. 
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V. časť 

Osobitosti doktorandského štúdia 

Čl. 36 

Základné ustanovenia 

(1) Pravidlá tohto študijného poriadku platia na doktorandské štúdium primerane, ak nie je 

ustanovené inak. 

(2) Pravidlá organizácie doktorandského štúdia sú určené zákonom o vysokých školách.55 

(3) Akademický rok doktorandského štúdia sa člení na semestre. Semester sa môže skladať 

zo študijnej, vedeckej a skúškovej časti. 

(4) Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ (philosophiae 

doctor“, v skratke „PhD.“ 

(5) Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom 

v členskom štáte má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý 

bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium, 

ktoré mu poskytuje UK alebo externá vzdelávacia inštitúcia 

a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého pla-

tového stupňa; 

b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého pla-

tového stupňa. 

(6) Poskytovanie štipendia pre doktorandov v dennej forme štúdia sa končí dňom úspešnej 

obhajoby dizertačnej práce alebo dňom skončenia štúdia alebo prekročením štandardnej 

dĺžky štúdia. 

Čl. 37 

Odborová komisia 

Fakulta zriadi osobitným vnútorným predpisom pre každý študijný odbor odborovú ko-

misiu, ktorá sleduje a hodnotí doktorandské štúdium. UK sa môže dohodnúť s inou vy-

sokou školou, že zriadi spoločnú odborovú komisiu. Členov spoločnej odborovej komisie 

schvaľuje príslušná vedecká rada. Ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje v spolupráci 

s externou vzdelávacou inštitúciou, má táto inštitúcia v príslušnej odborovej komisii pri-

merané zastúpenie. 

Čl. 38 

Dizertačná skúška 

(1) Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na predmet štátnej skúšky 

-  dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov (v 3-ročnom dennom štúdiu) a do 24 me-

siacov (v 4-ročnom dennom štúdiu) od začiatku štúdia; doktorand v externej forme naj-

neskôr do 24 mesiacov (v 4-ročnom externom štúdiu) a do 30 mesiacov (v 5-ročnom ex-

ternom štúdiu) od začiatku štúdia. Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na di-

zertačnú skúšku aj písomnú prácu, vypracovanú k dizertačnej skúške. Podmienkou ude-

lenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov.  

(2) Prihláška na dizertačnú skúšku v písomnej forme a písomná práca vypracovaná k dizer-

tačnej skúške sa odovzdávajú na referát doktorandského štúdia fakulty, ktoré ich doručí 

príslušnému predsedovi odborovej komisie a zároveň informuje  vedúceho pracoviska, 

na ktorom doktorand vykonáva doktorandské štúdium. 

                                                 
55  § 54 zákona o vysokých školách. 
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(3) Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvoria ciele dizertačnej práce, obsahujúce teoretické 

základy jej budúceho riešenia, súčasný stav poznatkov o danej téme, vrátane literárneho 

prehľadu, analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky a stav rozpracova-

nosti dizertačnej práce. Na písomnú prácu k dizertačnej skúške vypracuje posudok opo-

nent. Posudok sa sprístupní doktorandovi najneskôr 3 dni pred termínom konania dizer-

tačnej  skúšky. 

(4) Oponentom písomnej práce k dizertačnej skúške môže byť len odborník minimálne s aka-

demickým titulom preukazujúcim vzdelanie 3. stupňa ako je PhD., ArtD., (alebo jeho 

ekvivalentom), akademickým titulom ThDr., alebo vedeckým titulom DrSc., ktorý nepô-

sobí na pracovisku (katedra, ústav alebo iná organizačná jednotka v rámci fakulty) dok-

toranda.  

(5) Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci k dizertačnej 

skúške a z  časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených pred-

metoch dizertačnej skúšky. Termín skúšky sa oznamuje najneskôr 14 dní vopred. 

(6) Dizertačná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou na vykonanie štátnych skúšok (ďalej 

len „skúšobná komisia“), ktorá má najmenej štyroch členov. Pozostáva z predsedu a naj-

menej troch ďalších členov, z ktorých aspoň jeden nie je z fakulty alebo pracoviska, kde 

pôsobí doktorand. Členom skúšobnej komisie môže byť oponent písomnej práce k dizer-

tačnej skúške, ak bol schválený ako člen skúšobnej komisie. Ak oponent nie je členom 

skúšobnej komisie a nemá právo skúšať na štátnych skúškach,56 nehodnotí dizertačnú 

skúšku klasifikačným stupňom. Predsedu, ďalších členov skúšobnej komisie z osôb 

oprávnených skúšať na štátnych skúškach a oponenta vymenúva a predmety ústnej časti 

skúšky určuje dekan na základe návrhu predsedu odborovej komisie. Oponenta písomnej 

práce k dizertačnej skúške môže predsedovi odborovej komisie navrhnúť školiteľ. Naj-

menej dvaja členovia skúšobnej komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkciách profeso-

rov alebo docentov.57 Na dizertačnej skúške sa zúčastňuje aj školiteľ doktoranda, 

ktorý  nehodnotí dizertačnú skúšku klasifikačným stupňom. 

(7) Ak sa doktorand prihlási na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inšti-

túciou, koná sa dizertačná skúška aj obhajoba dizertačnej práce pred skúšobnou komisiou, 

v ktorej sú paritne zastúpení členovia z fakulty a členovia určení externou vzdelávacou 

inštitúciou z príslušnej odborovej komisie. Obhajoba dizertačnej práce sa môže konať na 

pôde externej vzdelávacej inštitúcie.58 

(8) Na platné rozhodnutie o výsledku dizertačnej skúšky sa vyžaduje prítomnosť nadpolo-

vičnej väčšiny členov skúšobnej komisie. Ak sa niektorý z členov skúšobnej komisie ne-

môže zo závažných dôvodov zúčastniť na skúške, o jeho zastúpení môže rozhodnúť po 

súhlase predsedu odborovej komisie dekan. O výsledku dizertačnej skúšky rozhoduje 

skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí.  

(9) Pri hodnotení výsledku dizertačnej skúšky sa postupuje podľa čl. 24 ods. 1. 

(10) O dizertačnej skúške  sa vyhotovuje zápisnica, ktorej súčasťou je aj posudok oponenta 

písomnej práce. Zápisnicu podpisuje predseda a prítomní členovia skúšobnej komisie.  

(11) O vykonaní a výsledku dizertačnej skúšky vydá školiace pracovisko doktorandovi pí-

somné vysvedčenie o štátnej skúške. 

(12) Doktorand, ktorý bol  na dizertačnej skúške hodnotený hodnotením „neprospel“, môže 

skúšku opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí troch mesiacov. Opakovaný neúspech 

na dizertačnej skúške je dôvodom na vylúčenie z doktorandského štúdia. 

                                                 
56  § 63 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
57  § 63 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
58  § 54 ods. 13 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 39 

Dizertačná práca 

(1) Doktorand predkladá dizertačnú prácu na obhajobu v slovenskom jazyku. So súhlasom 

dekana a predsedu odborovej komisie môže predložiť dizertačnú prácu aj v inom ako 

slovenskom jazyku. V takom prípade je povinnou súčasťou dizertačnej práce aj abstrakt 

v slovenskom jazyku. 

(2) Doktorand môže predložiť ako dizertačnú prácu aj vlastné publikované dielo alebo súbor 

vlastných publikovaných vedeckých prác, ktoré svojím obsahom rozpracúvajú problema-

tiku témy dizertačnej práce. Ak doktorand predloží súbor vlastných publikácií, doplní ho 

o podrobný úvod, v ktorom ozrejmí súčasný stav problematiky, ciele dizertačnej práce a 

závery, vlastný prínos k riešeným témam, ktoré vznikli riešením témy dizertačnej práce. 

Ak sú priložené publikácie dielom viacerých autorov, priloží doktorand aj vyhlásenie 

spoluautorov o jeho autorskom podiele.  

(3) Jednotný postup pre spracovanie dizertačných prác ako aj ďalšie náležitosti týchto záve-

rečných prác ustanovujú osobitné predpisy a vnútorný predpis UK. 

(4) Ak je dizertačná práca súčasťou kolektívnej práce, doktorand uvedie vlastné výsledky 

a v diskusii ich dá do kontextu s výsledkami ostatných členov kolektívu. 

Čl. 40 

Príprava obhajoby dizertačnej práce 

(1) Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak zís-

kal najmenej 150 kreditov. Žiadosť podáva v dostatočnom predstihu, ale najneskôr 4 me-

siace pred termínom ukončenia predpokladanej dĺžky štúdia, aby sa obhajoba dizertačnej 

práce mohla uskutočniť najneskôr v deň ukončenia predpokladanej dĺžky štúdia. Štúdium 

podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva 

roky.59 

(2) K žiadosti doktorand pripojí: 

a) dizertačnú prácu v štyroch vyhotoveniach,  

b) v jednom vyhotovení kópie všetkých publikácií a iných elaborátov; ak nie sú súčasťou 

dizertačnej práce; ak doktorand pripojí výstup z evidencie publikácií (EVIPUB), ne-

musí predkladať kópie publikácií, 

c) ďalšie doklady podľa vnútorného predpisu fakulty,  

d) zoznam publikovaných prác s  úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných 

vedeckých prác alebo verejných a neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov 

doktoranda ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky o nich vypracované príslušnými 

inštitúciami z oblasti vedy, techniky alebo umenia, 

e) odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak dok-

torand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v  tom istom odbore 

doktorandského štúdia. 

(3) Po prijatí žiadosti o povolenie štátnej skúšky - obhajoby dizertačnej práce dekan postúpi 

predsedovi odborovej komisie do 15 dní žiadosť doktoranda spolu s dizertačnou prácou 

a prílohami. Predseda odborovej komisie sa do 15 dní vyjadrí, či dizertačná práca zodpo-

vedá svojou úrovňou a formou požiadavkám a či ju odporúča na obhajobu. Ak je stano-

visko predsedu odborovej komisie kladné, súčasne navrhne dekanovi zloženie skúšobnej 

komisie a najmenej troch oponentov. Pri návrhu oponentov môže predseda odborovej 

komisie vychádzať z návrhu školiteľa. 

                                                 
59  § 65 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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(4) Ak študent študuje v medziodborovom študijnom programe, dekan určí, ktorej odborovej 

komisii pridelí dizertačnú prácu na obhajobu. 

(5) Ak predseda odborovej komisie zistí, že žiadosť doktoranda o povolenie obhajoby dizer-

tačnej práce (čl. 40 ods. 2) alebo dizertačná práca (čl. 39) a jej prílohy nespĺňajú náleži-

tosti, vyzve doktoranda, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. 

(6) Doktorand môže predloženú dizertačnú prácu a žiadosť o povolenie jej obhajoby vziať 

späť do času, keď dekan písomne nepozval na obhajobu členov skúšobnej komisie, opo-

nentov, školiteľa a doktoranda. Dekan rozhodne o ďalšom postupe, ako aj o riešení prí-

padných sporných otázok. 

(7) Dekan najneskôr do 15 dní po tom ako dostal vyjadrenie predsedu odborovej komisie 

vymenuje z osôb oprávnených skúšať predsedu skúšobnej komisie, ďalších jej najmenej 

štyroch členov a troch oponentov. Vymenovaným oponentom zašle dizertačnú prácu 

spolu so žiadosťou o vypracovanie posudku. 

(8) Po doručení všetkých posudkov od oponentov postúpi dekan bezodkladne žiadosť dok-

toranda o obhajobu dizertačnej práce spolu so všetkými náležitosťami, vrátane posudkov 

oponentov, predsedovi skúšobnej komisie. 

(9) Predseda skúšobnej komisie najneskôr do 15 dní po tom, ako dostal materiály podľa pred-

chádzajúceho odseku, navrhne dekanovi čas a miesto obhajoby dizertačnej práce. Miesto 

a čas obhajoby určuje dekan. 

(10) Dekan bezodkladne písomne pozve na obhajobu jej účastníkov - členov skúšobnej komi-

sie, oponentov, školiteľa a doktoranda. Taktiež najneskôr 14 dní pred určeným dňom ob-

hajoby zverejní oznam o konaní obhajoby na úradnej výveske, webovom sídle fakulty a 

hromadným spôsobom60, ako aj informáciu o tom, kde a akým spôsobom sa záujemco-

via môžu oboznámiť s dizertačnou prácou. 

(11) Každý, kto má o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce záujem, môže po-

dať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi skúšobnej komisie svoje vyjad-

renie, alebo môže svoje poznámky predniesť ústne pri obhajobe. Pri obhajobe dizertačnej 

práce doktorand zaujme k takýmto vyjadreniam alebo poznámkam stanovisko. 

Čl. 41 

Oponenti dizertačnej práce a ich posudky 

(1) Dekan vymenúva oponentov na základe návrhu predsedu odborovej komisie, ktorý môže 

vychádzať z návrhu školiteľa. Oponenti sa vyberajú spomedzi odborníkov v odbore dok-

torandského štúdia. Z fakulty alebo inštitúcie, kde sa uskutočnilo štúdium doktoranda, 

môže byť najviac jeden oponent. 

(2) Dizertačnú prácu posudzujú traja oponenti. Najmenej jeden oponent musí byť nositeľom 

vedecko-pedagogického titulu profesor, alebo byť nositeľom vedeckej hodnosti  doktor 

vied, alebo výskumným pracovníkom s priznaným kvalifikačným stupňom I. Ďalšími 

oponentmi môžu byť nositelia vedecko-pedagogického titulu docent, významní odborníci 

s titulom PhD., alebo jej ekvivalentom, prípadne kvalifikovaní odborníci z praxe majúci 

niektorý z uvedených titulov.  

(3) Oponentom dizertačnej práce nemôže byť blízka osoba61 doktoranda, jeho priamy nad-

riadený alebo podriadený  v pracovnom pomere alebo podobnom pracovnom  vzťahu, ani 

iný zamestnanec z pracoviska (katedra, ústav alebo iná organizačná jednotka fakulty) 

doktoranda alebo jeho školiteľa. 

                                                 
60  § 4 a § 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
61     § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
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(4) Oponent odovzdá dekanovi svoj písomný posudok a vráti dizertačnú prácu najneskôr do 

30 dní po jej obdržaní. Ak oponent posudok nemôže vypracovať, oznámi to dekanovi do 

14 dní odo dňa doručenia svojho vymenovania. 

(5) Ak oponent neodovzdá svoj posudok v lehote podľa ods. 4, dekan vymenuje nového opo-

nenta. 

(6) Posudok oponenta obsahuje objektívny a kritický rozbor predností a nedostatkov predlo-

ženej dizertačnej práce, je stručný a neopakuje jej obsah. Oponent sa v posudku vyjadruje 

najmä: 

a) k aktuálnosti zvolenej témy, 

b) k zvoleným metódam spracovania, 

c) k dosiahnutým výsledkom s uvedením, aké nové poznatky dizertačná práca prináša, 

d) k prínosu pre ďalší rozvoj vedy, techniky alebo umenia, 

e) či dizertačná práca splnila sledovaný cieľ. 

(7) Oponent hodnotí dizertačnú prácu podľa stavu rozvoja vedného alebo umeleckého od-

boru doktorandského štúdia v čase, keď doktorand podal žiadosť o povolenie jej obhajoby 

a vypracúva samostatný posudok, na záver ktorého navrhne klasifikačný stupeň predmetu 

obhajoba dizertačnej práce. 

(8) Splnenie náležitostí posudku oponenta podľa ods. 6 a ods. 7 posúdi predseda skúšobnej 

komisie. Ak posudok oponenta nevyhovuje uvedeným podmienkam, dekan ho vráti opo-

nentovi na doplnenie alebo prepracovanie. Zároveň mu určí lehotu na jeho opätovné pred-

loženie, ktorá nemá byť dlhšia ako 14 dní. Ak oponent neodovzdá svoj posudok v stano-

venej lehote a neurobí tak ani 5 dní po tom, ako dostal výzvu, dekan vymenuje nového 

oponenta. 

Čl. 42 

Obhajoba dizertačnej práce 

(1) Skúšobná komisia pozostáva z predsedu a najmenej štyroch členov. Členmi skúšobnej 

komisie sú aj oponenti dizertačnej práce, ak boli schválení ako členovia skúšobnej komi-

sie. Ak oponent nie je členom skúšobnej komisie a nemá právo skúšať na štátnych skúš-

kach, nehodnotí obhajobu dizertačnej práce klasifikačným stupňom.62 Na obhajobe sa 

zúčastňuje aj školiteľ doktoranda, ktorý  nehodnotí obhajobu dizertačnej práce klasifikač-

ným stupňom. V jednom dni sa môžu konať pred tou istou skúšobnou komisiou najviac 

tri obhajoby. 

(2) Obhajoba dizertačnej práce sa môže konať aj na zahraničnej vysokej škole, s ktorou má 

UK alebo fakulta uzavretú dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác, pričom 

sú paritne zastúpení členovia slovenskej strany a členovia určení zahraničnou vysokou 

školou.63 

(3) Dekan dbá o to, aby sa obhajoba dizertačnej práce uskutočnila najneskôr do piatich me-

siacov od podania žiadosti o jej povolenie. 

(4) Dekan spolu s písomnou pozvánkou na obhajobu dizertačnej práce prostredníctvom refe-

rátu pre doktorandské štúdium zašle posudky oponentov členom skúšobnej komisie, ško-

liteľovi, doktorandovi a pracovisku, na ktorom sa študijný program uskutočnil. 

(5) Obhajoba dizertačnej práce je verejná. Za neverejnú ju môže vyhlásiť dekan vo výnimoč-

ných prípadoch, ak by jej verejné prejednávanie ohrozilo tajomstvo chránené osobitným 

zákonom.  

                                                 
62  § 63 ods. 3 zákona o vysokých školách 
63  § 54 ods. 19 a 20 zákona o vysokých školách. 
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(6) Obhajoba dizertačnej práce sa koná formou vedeckej rozpravy medzi doktorandom, opo-

nentmi, členmi skúšobnej komisie a ostatnými účastníkmi obhajoby o získaných poznat-

koch a prínose dizertačnej práce, alebo ako umelecká rozprava o vytvorenom umeleckom 

diele alebo predvedenom umeleckom výkone spracovanom v dizertačnej práci. Počas ob-

hajoby dizertačnej práce sa skúma aj odôvodnenosť a hodnovernosť jej záverov a návr-

hov, ktoré dizertačná práca obsahuje. 

(7) Obhajoba sa môže uskutočniť len za prítomnosti najmenej dvoch tretín z počtu vymeno-

vaných členov skúšobnej komisie, a najmenej dvoch oponentov. Ak sa  nemôže zo zá-

važných dôvodov zúčastniť na obhajobe jeden z troch oponentov a v posudku navrhuje 

hodnotenie „odporúča“, obhajoba sa môže konať aj bez neho. V takom prípade sa posu-

dok neprítomného oponenta prečíta na obhajobe v plnom znení. 

(8) Obhajobu vedie predseda skúšobnej komisie, vo výnimočnom prípade môže vedením ob-

hajoby poveriť iného člena skúšobnej komisie. Oponent ani školiteľ obhajobu nevedú, 

ani keď sú členmi odborovej komisie. 

(9) Postup pri obhajobe dizertačnej práce: 

a) predseda skúšobnej komisie uvedie stručný životopis doktoranda, oznámi tému dizer-

tačnej práce,  zásadné informácie z posudku školiteľa a pracoviska doktoranda, pre-

hľad vedeckých alebo umeleckých prác doktoranda a ohlasov na ne, 

b) doktorand potom stručne uvedie podstatný obsah svojej dizertačnej práce,  jej kon-

cepciu, výsledky a prínos, 

c) oponenti prednesú podstatný obsah svojich posudkov; za neprítomného oponenta pre-

číta v plnom rozsahu jeho posudok predsedajúci alebo ním poverený iný člen skúšob-

nej komisie, 

d) doktorand zaujme stanovisko k posudkom oponentov, najmä sa vyjadrí ku všetkým 

námietkam a pripomienkam a odpovie na ich otázky, 

e) predseda skúšobnej komisie oboznámi prítomných s ďalšími posudkami a vyjadre-

niami a otvorí diskusiu, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci prítomní; v diskusii sa ove-

ruje správnosť, odôvodnenosť, vedecká alebo umelecká pôvodnosť a závažnosť po-

znatkov obsiahnutých v dizertačnej práci, 

f) doktorand počas diskusie odpovie na všetky otázky. 

(10) O obhajobe dizertačnej práce a jej výsledku sa vyhotoví zápisnica. Zápisnicu podpisuje 

predseda a všetci prítomní členovia skúšobnej komisie. 

(11) Po skončení obhajoby sa koná neverejné zasadnutie skúšobnej komisie, na ktorom sa zú-

častnia jej členovia vrátane oponentov a školiteľa. Na neverejnom zasadnutí sa zhodnotí 

priebeh a výsledok obhajoby a možnosť využitia výsledkov dizertačnej práce v praxi. 

Členovia skúšobnej komisie rozhodnú o hodnotení  predmetu štátnej skúšky. Na hodno-

tenie predmetu  štátnej skúšky sa vzťahuje čl. 24 ods. 1. 

(12) Na hodnotenie obhajoby dizertačnej práce sa vyžaduje, aby sa ho zúčastnili najmenej 2/3 

všetkých členov skúšobnej komisie. 

(13) Výsledok obhajoby dizertačnej práce vyhlási predseda skúšobnej komisie na jej verejnom 

zasadnutí. 

(14) Zápisnicu o obhajobe dizertačnej práce a jej výsledku a spisový materiál doktoranda 

predkladá predseda skúšobnej komisie dekanovi do 15 dní odo dňa konania obhajoby. 

(15) Doktorand, ktorého obhajobu dizertačnej práce alebo jeho neospravedlnenú neúčasť na 

obhajobe skúšobná komisia ohodnotila hodnotením „neprospel“, môže opätovne požia-

dať o povolenie obhajoby v tom istom študijnom programe najskôr po uplynutí jedného 

roka odo dňa, v ktorom sa konala, alebo mala konať obhajoba jeho dizertačnej práce. 

Obhajobu dizertačnej práce možno opakovať iba raz. 
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(16) Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schop-

nosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo 

vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. 

VI. časť 

Konania vo veciach študijných práv a povinností študentov 

Čl. 43 

Začiatok konaní vo veciach študijných práv a povinností študentov 

(1) Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania predmetov, resp. prenosu kreditov 

sa začína dňom, keď študent podal písomnú žiadosť na vydanie príslušného rozhodnutia. 

Žiadosť musí obsahovať základné identifikačné údaje o študentovi a meritum veci, o kto-

rej sa má rozhodnúť a odôvodnenie žiadosti. 

(2) Ak žiadosť neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie, dekan vyzve študenta, aby v pri-

meranej lehote žiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné vysvetlenie. 

(3) Konanie vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu alebo 

študijného plánu a porušenia študijného poriadku sa začína dňom vydania rozhodnutia 

dekana, ktorý vydá toto rozhodnutie na základe vlastného podnetu, podnetu učiteľa alebo 

iného zamestnanca fakulty alebo študenta. 

(4) Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek, ktoré vyplývajú 

zo študijného programu fakulty a Študijného poriadku  UK64 sa začína dňom vydania 

rozhodnutia o vylúčení. 

(5) Rozhodnutie vo veciach podľa odseku 1 vydá dekan v lehote do 30 dní odo dňa začatia 

konania. Do tejto lehoty sa nezapočíta čas, keď plynula študentovi lehota na doplnenie 

žiadosti alebo na podanie nevyhnutného vysvetlenia podľa odseku 2. Ak dekan v tejto 

lehote 30 dní nerozhodne, môže sa študent domáhať, aby rektor vyslovil povinnosť de-

kana vo veci konať a rozhodnúť. 

(6) Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta sa nevzťahuje 

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

Čl. 44 

Náležitosti rozhodnutia a jeho doručovanie 

(1) Rozhodnutia podľa čl. 43 musia byť vyhotovené písomne, musia obsahovať výrok s od-

kazom na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu, odôvodnenie na základe zisteného 

skutkového stavu a poučenie o opravnom prostriedku. 

(2) Rozhodnutie musí byť študentovi doručené do vlastných rúk na fakulte alebo kdekoľvek 

na inom mieste, kde je zastihnuteľný, s vyznačením potvrdenia o prevzatí. Ak takéto do-

ručenie nie je možné, rozhodnutie podľa čl. 43 ods. 4 sa doručí poštou na poslednú známu 

adresu trvalého pobytu študenta ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou do 

vlastných rúk. Rozhodnutia vo veciach uvedených v čl. 43 ods. 1 a ods.3 sa doručujú ako 

doporučená zásielka s doručenkou. Povinnosť fakulty doručiť rozhodnutie je splnená, 

keď študent rozhodnutie prevezme alebo dňom, keď ho pošta vráti ako nedoručiteľnú 

zásielku, alebo keď doručenie bolo zmarené konaním, alebo opomenutím študenta. 

Účinky doručenia nastanú aj vtedy, keď študent prijatie rozhodnutia odmietne. 

                                                 
64  § 66 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách a čl. 35 písm. a) tohto študijného poriadku. 
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Čl. 45 

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia 

(1) Proti rozhodnutiu podľa čl. 43 ods. 4 môže študent do 8 dní odo dňa, keď mu bolo roz-

hodnutie doručené, podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia (ďalej len „žia-

dosť“), ktorá má odkladný účinok. Žiadosť sa podáva dekanovi, ktorý rozhodnutie vydal. 

(2) Dekan, môže sám rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť, ak žiadosti v plnom  rozsahu vyhovie, 

inak ju do 15 dní od doručenia na fakultu postúpi na rozhodnutie rektorovi. So žiadosťou 

postúpi rektorovi celý spisový materiál spolu so správou podľa odseku 3 vrátane vlast-

ného stanoviska k žiadosti. 

(3) Správa obsahuje  komplexné výsledky doterajšieho konania, t. j. údaje o všetkých vyko-

naných úkonoch, stanovisko k včasnosti podania žiadosti, k dodržaniu predpísaných ná-

ležitostí žiadosti. Dekan fakulty v správe uvedie svoje stanovisko ku všetkým námietkam 

žiadateľa spolu s príslušnými dôkazmi a taktiež názor, pokiaľ ide o úplnosť a správnosť 

zisteného skutkového stavu veci, ako aj právny názor, z ktorého sa v napadnutom roz-

hodnutí vychádza. 

(4) Rektor žiadosť zamietne, ak bola podaná oneskorene alebo neoprávnenou osobou. Rektor 

zmení alebo zruší rozhodnutie dekana, ktoré bolo vydané v rozpore so zákonom, vnútor-

ným predpisom UK alebo fakulty, inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie dekana 

potvrdí. 

(5) Ak rektor zruší rozhodnutie dekana z dôvodu, že nebol dostatočne zistený skutkový stav 

veci, môže podľa okolností prípadu vrátiť vec dekanovi na ďalšie konanie a rozhodnutie, 

pričom je dekan viazaný právnym názorom rektora. 

(6) Rektor vydá rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti študenta o preskúma-

nie rozhodnutia dekana na fakultu. V zložitejších prípadoch rozhoduje do 60 dní. O pre-

dĺžení lehoty zašle študentovi aj dekanovi fakulty písomné oznámenie. 

(7) Pre doručovanie rozhodnutia rektora platia ustanovenia čl. 44 ods. 2. 

(8) Ak dekan žiadosti vyhovie a rozhodnutie zmení alebo zruší podľa odseku 2 alebo ak rek-

tor zmení alebo zruší rozhodnutie dekana podľa odseku 4, orgány fakulty alebo UK pri-

jmú v prípade potreby také opatrenia, aby práva študenta boli obnovené a následky, ktoré 

chybné rozhodnutie spôsobilo, boli odstránené alebo zmiernené. 

(9) Proti rozhodnutiu rektora nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Svoje 

rozhodnutie rektor oznámi príslušnému dekanovi a vráti mu kompletný spisový materiál 

študenta spolu s návratkou o doručení rozhodnutia študentovi. 

Čl. 46 

Právoplatnosť rozhodnutia 

(1) Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok, je právoplatné odo dňa 

doručenia podľa čl. 44 ods. 2. 

(2) Rozhodnutie dekana o vylúčení zo štúdia alebo rozhodnutie o neprijatí na štúdium, proti 

ktorému študent nepodal žiadosť o preskúmanie, nadobúda právoplatnosť dňom márneho 

uplynutia osemdňovej lehoty podľa čl. 45 ods. 1. 

(3) Rozhodnutie dekana o vylúčení zo štúdia alebo rozhodnutie o neprijatí na štúdium proti 

ktorému študent podal opravný prostriedok, a rektor toto rozhodnutie potvrdil, nadobúda 

právoplatnosť dňom doručenia rozhodnutia rektora v súlade s ustanoveniami čl. 44 ods. 

2. 

(4) Rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana nadobúda právoplat-

nosť dňom doručenia študentovi v súlade s ustanoveniami čl. 44 ods. 2. 
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VII. časť 

Ďalšie ustanovenia 

Čl. 47 

Bezpečnosť a ochrana zdravia študenta 

Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pracovných podmienkach žien.65 

Čl. 48 

Rigorózne skúšky 

(1) Absolventi študijných programov, ktorí získali akademický titul „magister“ alebo obdob-

ných študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou 

je aj obhajoba rigoróznej práce, v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské 

vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore.66 

(2) Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky UK udeľuje akademické tituly: 
 

a) „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“) v prírodovedných študijných progra-

moch, 

b) „doktor farmácie“ (v skratke „PharmDr.“) vo farmaceutických študijných progra-

moch, 

c) „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“) v spoločenskovedných, umenovedných 

a zdravotníckych študijných programoch, 

d) „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“) v právnických študijných programoch, 

e) „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“) v učiteľských študijných programoch 

a telovýchovných študijných programoch, 

f) „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“) v teologických študijných programoch, okrem 

študijných programov v oblasti katolíckej teológie. 

(3) Pravidlá na vykonávanie rigoróznych skúšok stanovuje vnútorný predpis UK.67 

Čl. 49 

Akademická pochvala rektora, Cena rektora za vynikajúcu záverečnú prácu a moti-

vačné štipendiá 

(1) Rektor môže udeliť Akademickú pochvalu rektora spojenú s priznaním jednorazového 

motivačného štipendia študentovi, ktorý: 

a) dosahoval počas štúdia vynikajúce študijné výsledky, 

b) prejavil príkladný občiansky postoj alebo vykonal príkladný čin, 

c) vzorne reprezentoval fakultu  a UK najmä na medzinárodných podujatiach alebo sú-

ťažiach. 

(2) Rektor môže udeliť Cenu rektora za vynikajúcu záverečnú prácu spojenú s priznaním 

jednorazového motivačného štipendia študentovi, ktorý vypracoval mimoriadne kvalitnú 

záverečnú prácu. 

(3) Pravidlá pre udeľovanie Akademickej pochvaly rektora, Ceny rektora za vynikajúcu zá-

verečnú prácu a s tým spojené priznanie jednorazového motivačného štipendia upravuje 

Štipendijný poriadok UK a štipendijný poriadok fakulty. 

                                                 
65  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
66  § 53 ods. 9 a 10 zákona o vysokých školách. 
67  Zásady rigorózneho konania na UK. 
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(4) Dekan môže udeliť študentovi zapísanému na študijný program uskutočňovaný na fakulte 

pochvalu a jednorazové motivačné štipendium v súlade so Štipendijným poriadkom UK 

a štipendijným poriadkom fakulty. 

Čl. 50 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

(1) Študijný poriadok fakulty je vydaný v súlade so študijným poriadkom UK.68 Ak je nie-

ktoré ustanovenie študijného poriadku fakulty v rozpore s ustanoveniami všeobecne zá-

väzných právnych predpisov alebo s ustanoveniami Študijného poriadku UK okrem prí-

padov, kedy tento študijný poriadok pripúšťa odlišnú úpravu, postup a spôsob riešenia 

rozporu určuje osobitný vnútorný predpis UK.69 

(2) Študijný poriadok fakulty schvaľuje na návrh dekana akademický senát fakulty a platnosť 

nadobúda dňom schválenia v Akademickom senáte UK. 

(3) Podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných 

študijných programov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 vrátane charak-

teristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia zostávajú zachované. 

(4) Súčasťou tohto študijného poriadku fakulty je: 

Príloha č. 1: Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných 

výsledkov na Pedagogickej fakulte UK, ktoré sa vzťahujú na bakalárske a magisterské 

štúdium. Na doktorandské štúdium sa vzťahujú primerane. 

(5) Študijný poriadok fakulty je v súlade so zákonom o vysokých školách, ďalšími všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a  Študijným poriadkom UK, ktorý nadobudol platnosť 

dňom jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave 

a účinnosť 1. septembra 2013. 

(6) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Študijného poriadku Pedagogickej fakulty UK sa 

zrušuje Študijný poriadok Pedagogickej fakulty UK, ktorý bol schválený Akademickým 

senátom Pedagogickej fakulty UK dňa 6. júna 2008  a Akademickým senátom UK dňa 

25. júna 2008.  

(7) Tento Študijný poriadok Pedagogickej fakulty UK nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa 

jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 

18.12.2013. 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.   prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 
 predsedníčka AS PdF UK            dekanka PdF UK 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.   prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
     predseda AS UK      rektor UK 

                                                 
68 § 21 ods. 3 zákona  vysokých školách. 
69 Čl. 12 ods. 6 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatku č. 1. 
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Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 1/2013 Študijnému poriadku Univerzity 

Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty 

Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných vý-

sledkov na Pedagogickej fakulte UK  

Čl. 1 

Zápis na štúdium 

(1) Zápisom sa určuje vzťah medzi fakultou a študentom na obdobie aktuálneho akademic-

kého roka. Zápis na štúdium je v zásade realizovaný cez akademický informačný systém 

(ďalej aj „AiS“). Podrobnosti a úpravu vzťahov a povinnosti príslušných zodpovedných 

osôb v rámci administrácie zápisu prostredníctvom AiS upraví osobitný vnútorný predpis 

UK. 

(2) Rozlišujú sa dva druhy zápisov: 

a) zápis na štúdium podľa § 59 zákona o vysokých školách, na základe ktorého sa pri-

jatý uchádzač o štúdium stáva študentom Pedagogickej fakulty UK; 

b) zápis do ďalšej časti štúdia študijného programu podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona 

o vysokých školách, keď si študent splnil povinnosti určené študijným programom 

alebo študijným poriadkom. 

(3) Zápis do 1. roku štúdia je realizovaný: 

a) Vložením údajov o študentovi do systému AiS študijným oddelením Pedagogickej 

fakulty. 

b) Odovzdaním študentského preukazu študentovi a jeho validáciou pre aktuálny aka-

demický rok. Ak študent nemá ku dňu zápisu uhradený poplatok za študentský pre-

ukaz odpovedajúci danej forme štúdia nemôže byť na štúdium zapísaný.  

c) Určením predmetov, ktoré chce študent absolvovať v nadchádzajúcom období štúdia 

(akademický rok, resp. semester). Tieto údaje si študent zapíše do AiS (zápisný list) 

a do Výkazu o štúdiu (indexu). V prípade rozporu sú rozhodujúce údaje zapísané 

študentom v AiS do času na to určeného. Zápis predmetov do zápisného listu  a pri-

hlásenie sa na rozvrh v AiS realizuje študent na celý akademický rok na základe 

odporúčanej študijnej cesty vo fakultou stanovenom období pred začatím zimného 

semestra. Študent výber predmetov povinne konzultuje so  študijným poradcom prí-

slušného študijného programu. 

(4) Zápis do ďalšej časti štúdia je realizovaný: 

a) Uzavretím predchádzajúcej časti štúdia v súlade so študijným plánom príslušného 

študijného programu (realizuje ŠO PdF UK). 

b) Kontrolou a vykonaním zmien v údajoch študenta (napr. osobné údaje, údaje o pre-

ukaze študenta, a pod. (realizuje ŠO PdF UK)).  

c) Validáciou preukazu študenta pre aktuálny akademický rok. Ak študent nemá ku dňu 

zápisu uhradený poplatok za študentský preukaz  alebo validačnú známku odpove-

dajúcu danej forme štúdia nemôže byť na štúdium zapísaný. 

d) Určením predmetov, ktoré chce študent absolvovať v nadchádzajúcom období štú-

dia, t. j. v akademickom roku, resp. počas semestra. Tieto údaje si študent zapíše do 

AiS (zápisný list) a do Výkazu o štúdiu (indexu). V prípade rozporu sú rozhodujúce 

údaje zapísané študentom v AiS do času na to určeného. Zápis predmetov do zápis-

ného listu a prihlásenie sa na rozvrh v AiS realizuje študent na celý akademický 
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rok na základe odporúčanej študijnej cesty vo fakultou stanovenom období pred za-

čatím zimného semestra. V prípade potreby, študent výber predmetov konzultuje 

so  študijným poradcom príslušného študijného programu. 

(5) Pôsobnosť študijného oddelenia fakulty (ďalej len „ ŠO“): 

a) Výkonne zodpovedá za prípravu a priebeh zápisu. 

b) Predkladá študentovi Výkaz o plnení študijných povinností vytlačený z AiS za pred-

chádzajúce obdobie, podpísané tlačivo zakladá do osobného spisu študenta. 

(6) Študent je povinný osobne sa zúčastniť zápisu, resp. môže sa nechať zastúpiť ním pí-

somne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom, vykonať zápis predmetov 

a prihlásiť sa na rozvrh v AiS. 

(7) Študent externej formy štúdia je povinný uhradiť školné pre príslušný akademický rok 

podľa pokynov fakulty. Ak študent nemá ku dňu zápisu uhradené školné, nemôže byť na 

štúdium zapísaný. 

(8) Študent alebo ním splnomocnená osoba: 

a) Podpisom potvrdí pravdivosť údajov vo Výkaze o plnení študijných povinností za 

predchádzajúce obdobie. 

b) Vykoná validáciu preukazu študenta na univerzitnom termináli do 24 hodín po pre-

vzatí validačnej známky, keď je to technicky možné. 

c) Zapíše si vybraté predmety študijného plánu z AiS do indexu. V prípade rozporu sú 

rozhodujúce údaje zapísané študentom v AiS do času na to určeného. 

(9) Študent má právo do konca 2. týždňa výučbovej časti semestra (zimného/letného) vyko-

nať úpravy svojho študijného plánu v AiS  respektíve na doplňujúci zápis predmetov do 

zápisného listu.  Počas tohto obdobia môže požiadať o zrušenie/výmaz predmetu zo zá-

pisného listu z dôvodu rozvrhovej kolízie, zrušenia výučby predmetu alebo z dôvodu ne-

absolvovania prerekvizity/prerekvizít predmetu v predchádzajúcom období. Výmaz za-

písaných predmetov zo zápisného listu študenta v AiS realizuje študijné oddelenie na zá-

klade písomnej žiadosti študenta (tlačivo „Žiadosť o výmaz predmetu zo zápisného listu). 

Čl. 2 

Evidencia a kontrola študijných výsledkov 

(1) Pôsobnosť študijného oddelenia fakulty: 

a) Archivuje Výkazy o hodnotení predmetov podpísané príslušnými učiteľmi. 

b) Vytlačí z AiS Výkaz o plnení študijných povinností. Týka sa to najmä letného se-

mestra. Po zimnom semestri prebieha detailná kontrola len u študentov 1. roka štúdia 

najneskôr do začiatku zápisu na nasledujúce obdobie. 

(2) Ak sa pri kontrole výsledkov štúdia zistí, že študent nespĺňa podmienky postupu do ďalšej 

etapy štúdia, pracovník ŠO e-mailom oboznámi študenta o danej skutočnosti. Študentovi 

je poskytnutá lehota na bezodkladnú nápravu a prijatie opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov. 

(3) Pôsobnosť katedry, resp. ústavu alebo iného pracoviska: 

a) Dodáva a aktualizuje na ŠO  podpisové vzory interných a externých učiteľov. 

b) Archivuje písomné práce študentov, ktoré sú súčasťou hodnotenia predmetu, v sú-

lade s Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom UK po dobu troch rokov. 

c) Vedúci katedry zabezpečí bezodkladnú nápravu a prijme opatrenia na odstránenie 

nedostatkov, , ktoré boli zistené pri kontrole výsledkov štúdia. 



 

 87 

(4) Postavenie a úloha učiteľa: 

a) Predmet skúša zásadne učiteľ, ktorý sa podieľal na výučbe počas semestra. V zreteľa 

hodných prípadoch (ochorenie, dlhodobá neprítomnosť) na základe písomného odô-

vodnenia učiteľa prechádza zodpovednosť za hodnotenie a evidenciu na garanta 

predmetu, v prípade jeho ochorenia alebo dlhodobej neprítomnosti na prodekana pre 

študijné veci. 

b) Učiteľ vyžaduje od študenta, aby pri hodnotení/skúške predložil index. V opačnom 

prípade skúšajúci nesmie skúšať, resp. vykonať hodnotenie. 

c) Ak je súčasťou hodnotenia študenta písomná forma, skúšajúci je povinný vo vopred 

dohodnutom termíne a dohodnutým spôsobom zverejniť jej výsledky na oznamova-

cej tabuli katedry, resp. na internete za podmienky dodržania ustanovení zákona o 

ochrane osobných údajov. Mená študentov a výsledky sa zverejňujú len v prípade 

ich písomného súhlasu. V opačnom prípade použije učiteľ kódy, ktoré im boli pride-

lené pri písaní testu a určí miesto a čas, kedy si študent môže dať hodnotenie zapísať 

do indexu. Výsledky písomnej časti skúšky musia byť oznámené vložením výsledku 

do AiS a zapísané do troch pracovných dní od času začatia písomnej časti skúšky. 

d) Výsledok hodnotenia učiteľ zapíše do AiS v súlade s platnými pravidlami a iden-

tický výsledok hodnotenia zapíše aj do indexu (k názvu predmetu pripíše hodnotenie, 

dátum a podpis), pričom má povinnosť skontrolovať, či je názov predmetu zhodný s 

názvom predmetu v informačnom liste predmetu. 

e) Hodnotiaci učiteľ zabezpečí vytlačenie, podpísanie a odovzdanie Výkazu o hodno-

tení predmetu na ŠO po vykonaní skúšky posledným študentom, najneskôr však 

v nasledujúci pracovný deň po ukončení skúškového obdobia. 

f) Hodnotiaci učiteľ je povinný bezprostredne odstrániť rozpor v hodnotení študenta 

v AiS a indexe, ak ho na rozpor študent upozornil. Po uplynutí skúškového obdobia 

hodnotiaci učiteľ odstráni rozpor v hodnotení doručením vyplneného a podpísaného 

tlačiva „Výkaz o hodnotení predmetu“ na ŠO.   

g) Hodnotiaci učiteľ je povinný uskutočňovať opravy v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi a vnútornými predpismi UK. 

h) Po ukončení skúškového obdobia nie je možné robiť záznamy o vykonaných skúš-

kach. 

i) Za nesplnenie povinnosti učiteľa podľa tejto časti nemôže byť študent žiadnym spô-

sobom sankcionovaný. 

(5) Povinnosti študenta: 

a) Študent je povinný priniesť si v deň hodnotenia alebo skúšky podľa potreby svoj 

index, ktorý predloží hodnotiacemu/skúšajúcemu učiteľovi. Ak študent nepredloží 

index, skúšajúci nesmie skúšať, resp. vykonať hodnotenie. 

b) Po splnení poslednej študijnej povinnosti v semestri alebo v akademickom roku je 

študent povinný najneskôr do konca skúškového obdobia skontrolovať správnosť 

a úplnosť hodnotení zapísaných v AiS. V prípade, ak pri kontrole zistí nesúlad alebo 

chýbajúce údaje, upozorní na to bezodkladne hodnotiaceho učiteľa. 

c) Študent je povinný riešiť a konzultovať študijné záležitosti s pedagógmi, študijnými 

poradcami a ŠO v stanovených konzultačných/úradných hodinách. 

(6) Predmet, ktorý má študent zapísaný a nie je záznam o jeho hodnotení, je ohodnotený ako 

neabsolvovaný a ŠO môže zapísať do AiS hodnotenie FX, ak uplynuli tri dni od ukonče-

nia skúšobného obdobia. 
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Vnútorný predpis č. 2/2014 
Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 1/2013 Študijný poriadok Univerzity Komen-

ského v Bratislave, Pedagogickej fakulty 

I. 

Predmet 

Vnútorný predpis  č. 1/2013 Študijný poriadok  Univerzity Komenského v Bratislave, Peda-

gogickej fakulty sa mení a dopĺňa takto: 

(1) Príloha č. 1, čl. I, odsek 9 sa mení nasledovne: Študent má právo do konca 2. týždňa 

výučbovej časti semestra (zimného/letného) vykonať úpravy svojho študijného plánu 

v AiS  (zrušiť/zmeniť zapísané predmety z dôvodu rozvrhovej kolízie alebo z dôvodu 

zrušenia výučby predmetu alebo z dôvodu neabsolvovania prerekvizity/prerekvizít pred-

metu v predchádzajúcom období, resp. vykonať doplňujúci zápis predmetov, pri dodržaní 

pravidiel daných  PdF UK). Počas prvého týždňa tohto obdobia úpravu študijného 

plánu  (výmaz/zápis predmetov) vykoná študent osobne v AiS. Počas druhého týždňa štu-

dent môže osobne v AiS vykonať len doplňujúci zápis predmetov. Počas druhého týž-

dňa  tohto obdobia výmaz zapísaných predmetov zo zápisného listu študenta 

v AiS  v opodstatnených prípadoch explicitne uvedených na tlačive realizuje študijné od-

delenie na základe písomnej žiadosti študenta (tlačivo „Žiadosť o výmaz predmetu zo 

zápisného listu“ uverejnené na webovej stránke fakulty). 

II. 

Záverečné ustanovenia 

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom PdF UK dňa 

21.05.2014 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18.06.2014 

a účinnosť od  01.09.2014. 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.   prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 
 predsedníčka AS PdF UK             dekanka PdF UK 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.   prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
     predseda AS UK      rektor UK 
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Vnútorný predpis č. 2/2016 
Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 1/2013 Študijný poriadok Univerzity Komen-

ského v Bratislave, Pedagogickej fakulty 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „AS UK“) v súlade s § 9 

ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov schválil dňa 14. decembra 2016 vnútorný predpis 

č. 2/2016 Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 1/2013 Študijný poriadok Univerzity Komen-

ského v Bratislave, Pedagogickej fakulty v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „Študijný poriadok 

PdF UK “).   

I. 

Študijný poriadok PdF UK sa mení nasledovne:  

1. V čl. 28 odsek 2 znie:  

„(2) Ak študent za celé štúdium vrátane predmetov štátnej skúšky dosiahol vážený študijný 

priemer lepší alebo rovný 1,30 a celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamena-

ním“, hodnotí sa podľa odseku 1 písm. a)“. 

II. 

1. Tento dodatok č. 2 k Študijnému poriadku PdF UK schválil Akademický senát PdF UK dňa 

23. novembra 2016. 

2. Tento dodatok č. 2 k Študijnému poriadku PdF UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

schválenia v Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave.   

 

 

 

 

 

 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

predsedníčka AS PdF UK 

 

 

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

predseda AS UK 

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 

dekanka PdF UK 

 

 

 

 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

rektor UK 
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zdrojové údaje spracoval Bc. Miroslav Lackovič, vedúci oddelenia vnútornej správy 

Priezvisko Meno Útvar tel. klapka č. dverí e-mailová adresa 

A, B           

Adamková Miriam ÚPVaŠ, CVPPP 153 Š-226   

Andreánska Viera KPP 341 M-409 andreanska(at)fedu.uniba.sk 

Andreánsky Miroslav KPP 314 M-120 andreansky(at)fedu.uniba.sk 

Balážová Mária KŠP 100 R-23 mariabalazova(at)yahoo.com 

Bartl Július KH 324 M-216 bartljulius(at)gmail.com 

Bartoňová Miroslava KŠP 107 R-107 bartonova(at)fedu.uniba.sk 

Bartošová Antonia AK 417 S-111 bartosova(at)fedu.uniba.sk 

Bartunková Mariena KŠP 105 R-105 mariena.bartunkova(at)gmail.com 

Bátorová Mária KSJL, ÚFŠ 213 S-316 batorova10(at)uniba.sk 

Belešová Mária KPEP 158 S-235 belesova(at)fedu.uniba.sk 

Bergendiová Flora KŠP 104 R-104 bergendiova1(at)uniba.sk 

Bergerová Xénia KVV 129 S-133 bergerova(at)fedu.uniba. 

Bírová Jana KRJL, ÚFŠ 136 S-152 birova(at)fedu.uniba.sk 

Biščo Kastelová  (r.d.) Alexandra KŠP 106 R-106 kastelova(at)fedu.uniba.sk  

Bizoň Michal KEOV, ÚHŠ 320 M-212 bizon2(at)uniba.sk 

Blažencová (lektorát) Ľubica KSJL, ÚFŠ 214 S-317 blazencova1(at)uniba.sk 

Bocková Anna KH 325 M-217 bockova(at)fedu.uniba.sk 

Bojničanová Renáta KRJL, ÚFŠ 139 S-156 bojnicanova(at)fedu.uniba.sk 

Bojo Peter KAJL, ÚFŠ 234 S-349 bojo1(at)uniba.sk 
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S (Šoltésovej) tel.: 50222+klapka, 50222100 

Bratislava: 02 Slovensko: ++ 421 

Priezvisko Meno Útvar tel. klapka č. dverí e-mailová adresa 

Boroš Tomáš KHV 174 S-258 boros(at)fedu.uniba.sk 

Borzová Monika KŠP 110 R-110 borzova(at)fedu.uniba.sk 

Breier Pavol KVV 121 S-115 breier(at)fedu.uniba.sk 

Bronson Adrian  KAJL, ÚFŠ 234 S-349 samekkha(at)gmail.com 

Brozmanová Elena  KPP 340 M-408 brozmanova(at)fedu.uniba.sk 

Brunclíková Zuzana KPP 342 M-410 brunclikova(at)fedu.uniba.sk 

Brychová Sylvia KŠP, CŠPV 220 R-113 brychova(at)fedu.uniba.sk 

Bublík Dušan AK 415 S-036 bublik(at)fedu.uniba.sk 

Bučková Jana KNJL, ÚFŠ 207 S-312 buckova@fedu.uniba.sk  

Bukovčanová Margita KL 307 M-113 bukovcanova(at)fedu.uniba.sk 

Buntová Dana KL 305 M-111 buntovadana(at)gmail.com 

Bursa Vladimír OVS 102 S-48   

C, Č           

Cabanová Katarína D 205 R-205 cabanova(at)fedu.uniba.sk 

Cabanová Katarína KPP 343 M-411 cabanova(at)fedu.uniba.sk 

Csandová Eva ÚPVaŠ, CVPPP 153 S-226 eva.csandova(at)gmail.com 

Cséfalvay Zsolt KL 306 M-112 csefalvay(at)fedu.uniba.sk 

Čavojský Ivan KPEP 155 S-232 cavojsky(at)fedu.uniba.sk 

Čierťažská Ľubica KPEP 154 S-231 ciertazsk(at)fedu.uniba.sk  

Činovský Martin KVV 128 S-132 cinovsky(at)fedu.uniba.sk 

D, Ď           

Dendys Ivana KH 324 M-216   

Domokos György KRJL, ÚFŠ 132 S-136 domokos(at)fedu.uniba.sk 

Drahoš Alojz KVV 124 S-125 drahos(at)fedu.uniba.sk 

Drgoňová Erika KPEP 154 S-231   

Dugovič Branislav KHV 172 S-256 branodugovic(at)gmail.com 

mailto:buckova@fedu.uniba.sk
mailto:ciertazska@fedu.uniba.sk
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Ďurčo Peter KNJL, ÚFŠ 204 S-309 durco(at)vronk.net 

Ďurčová Andrea RCŽV 120 R-121 durcova(at)fedu.uniba.sk 

Dvorská Darina ÚPVaŠ, CVPPP 153 S-226 dvorska(at)fedu.uniba.sk 

Dziviaková Mária KSJL, ÚFŠ 215 S-318 dziviakova1(at)uniba.sk 

E, F           

Eckhardt Martin OVS 159 R-9   

Fábik Dušan KPP, ÚPLŠ 347 M-416 fabik7(at)uniba.sk 

Fábová Anna KNJL, ÚFŠ 209 S-335 fabova8@uniba.sk  

Fábry Lucká Zuzana KLP 150 S-243 dlucka(at)fedu.uniba.sk 

Faithová Eva D 201 R-201 faithova1(at)uniba.sk 

Faithová Eva KSJL, ÚFŠ 212 S-314 faithova1(at)uniba.sk 

Ferková Štefánia KAPESO 336 M-316 ferkova(at)fedu.uniba.sk 

Fojtíková Adriana AK 116 S-033 fojtikova(at)fedu.uniba.sk 

Foltínová Lívia KHV 177 S-262 foltinova(at)fedu.uniba.sk 

Fuchsová Mária KDPP 166 Š-236 fuchsova(at)fedu.uniba.sk 

G           

Gajdošová Lucia ŠO 117 R-117 gajdosova(at)fedu.uniba.sk 

Gašparovičová Irena OVS 152 R-2   

Gergel Peter KNJL, ÚFŠ 207 S-312 peter.gergel@uniba.sk  

Glasová Mária KPP 349 M-418 glasova(at)fedu.uniba.sk 

Gómez Pablos Beatriz KRJL, ÚFŠ 137 S-154 gomezpablos(at)fedu.uniba.sk 

Grécová Janka D 116 R-116 grecova(at)fedu.uniba.sk 

Groma Marian KPP 346 M-415 groma(at)fedu.uniba.sk 

Gunčaga Ján KDPP 167 Š-237 guncaga(at)fedu.uniba.sk 

Guštafíková Klaudia KŠP, CŠPV 220 R-113 gustafikova(at)fedu.uniba.sk 

      

mailto:fabova8@uniba.sk
mailto:peter.gergel@uniba.sk
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H           

Haasová Daša ŠO 115 R-115 haasova(at)fedu.uniba.sk 

Haberlandová Veronika RZV 201 R-201 haberlandova(at)fedu.uniba.sk 

Halašková Mária KSJL, ÚFŠ 211 S-313 lukyova3(at)uniba.sk 

Hámorová Miroslava D 204 R-204 personalne(at)fedu.uniba.sk 

Hamranová Anežka D 119 R-119 hamranova(at)fedu.uniba.sk 

Hamranová Anežka KPP, ÚPLŠ 344 M-412 hamranova(at)fedu.uniba.sk 

Hankerová Kristína KAJL, ÚFŠ 236 S-351 christine.kovarova(at)gmail.com 

Harangózo Stanislav KVV 127 S-131 harangozo(at)fedu.uniba.sk 

Harčaríková Terézia KŠP 156 R-6 harcarikova(at)fedu.uniba.sk 

Harinek Ľubomír KŠP 105 R-105 lubo.harinek(at)gmail.com  

Harvanová Silvia KPP 347 M-416 silvia.harvanova(at)uniba.sk 

Hauskrechtová Viera KŠP 220 R-113 viera.hauskrechtova(at)gmail.com  

Heinrich Carola KNJL, ÚFŠ 204 S-309 carola_heinrich(at)gmx.net 

Hlava Tomáš KAJL, ÚFŠ 235 S-350 hlava(at)fedu.uniba.sk 

Hlina Maroš KŠP 105 R-105 marek.hlina(at)bee.sk 

Holonič Ján KSP 114 S-42   

Horňáková Marta KLP 148 S-210 m.hornakova.prokopy(at)gmail.com 

Horváthová Ľubica KSJL, ÚFŠ 215 S-318 horvathova6(at)uniba.sk 

Horváthová Žaneta KSJL, ÚFŠ 219 S-328 horvathova80(at)uniba.sk 

Hrmo Roman KAPESO 338 M-318 hrmo(at)fedu.uniba.sk 

Hroncová Michaela ŠO 124 R-124 hroncova(at)fedu.uniba.sk 

Hrubá Miriama KPEP 154 S-231   

Husárová (r. d.) Zuzana KAJL, ÚFŠ 232 S-347 husarova(at)fedu.uniba.sk 

I, J           

Ištvánfyová Stela EO 213 R-213 ekonom(at)fedu.uniba.sk 
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Jakalová Daniela KVV 126 S-130 jakalova(at)fedu.uniba.sk 

Janečková Katarína AK 413 S-110 janeckova(at)fedu.uniba.sk 

Janoško Pavol KLP 161 S-245 pavol.janosko(at)uniba.sk 

Javorčíková Jana KAJL, ÚFŠ 237 S-352 javorcikova(at)fedu.umniba.sk 

Jenčopaľová Ľubica KSP 109 S-37 jencopalova(at)fedu.uniba.sk 

Jesenský Igor OVS 113 R-220 jesensky(at)fedu.uniba.sk 

Joštiak Roman CIT 214 R-214 jostiak(at)fedu.uniba.sk 

Jucková Anastázia KPP 348 M-417 anastazia.juckova(at)uniba.sk 

Juráneková Zuzana KŠP 101 R-101 juranekova(at)gmail.com 

K           

Kacej Lukáš OVDŠ 203 R-203 kacej(at)fedu.uniba.sk 

Kačala Ján KSJL, ÚFŠ 214 S-317 kacala1(at)uniba.sk 

Kamenický Miroslav KH 324 M-216 kamenicky(at)fedu.uniba.sk 

Kapalková Svetlana KL 308 M-114 kapalkova(at)fedu.uniba.sk 

Kapinajová Agnesa KAPESO 332 M-312 kapinajova(at)fedu.uniba.sk 

Kára Sergej CVSPLP 105 S-6 kara1(at)uniba.sk 

Kardošová Veronika D 214 R-214 kardosova(at)fedu.uniba.sk 

Kasmanová Zuzana EO 218 R-218 kasmanova(at)fedu.uniba.sk 

Katuščáková Tina KAPESO 338 M-318 tina.katuscakova(at)uniba.sk 

Kečkéšová Marta CVSPLP 113 S-41 keckesova(at)fedu.uniba.sk 

Kerekrétiová Aurélia KL 304 M-110 kerekretiova(at)fedu.uniba.sk 

Kevická Viktória KL 303 M-108 viki.kevicka(at)gmail.com 

Kmec Pavol OVDŠ 203 R-203 kmec(at)fedu.uniba.sk 

Kmeť Miloš KVV 130 S-134 kmet(at)fedu.uniba.sk 

Koláčková Jana ÚPVaŠ, CVPPP 153 S-226 kolackova(at)fedu.uniba.sk  

Koldeová Lujza KAPESO 333 M-313 koldeova(at)fedu.uniba.sk 
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Kolečáni Lenčová Ivica KNJL, ÚFŠ 201 S-305 ivica.lencova(at)gmail.com 

Kolesíková Zuzana ŠO 117 R-117 kolesikova(at)fedu.uniba.sk 

Kopinec Pavol KSP 114 S-42   

Koreňová  Lilla KDPP 155 Š-232 korenova(at)fedu.uniba.sk  

Korvínová  Klaudia ÚPVaŠ, CVPPP 154 Š-231 korvinova(at)fedu.uniba.sk 

Kostelník Jan KAPESO 339 M-319 kostelnik(at)fedu.uniba.sk 

Kostelníková Mária KAJL, ÚFŠ 236 S-351 kostelnikova(at)fedu.uniba.sk 

Kostrub Dušan KAPESO 334 M-314 kostrub(at)fedu.uniba.sk 

Kostrub Dušan ÚPVaŠ, CVPPP   Š-219 kostrub(at)fedu.uniba.sk 

Kóša Marian OVS 302 M-016 kosa(at)fedu.uniba.sk 

Kováč Pavol CIT 155 R-3 kovac(at)fedu.uniba.sk 

Kövérová  Estera  KSP 115 S-39   

Kožuchová Mária KPEP 157 S-234 kozuchova(at)fedu.uniba.sk 

Krakovský Martin CIT 145 S-205 krakovsky(at)fedu.uniba.sk 

Krausová Renáta EO 216 R-216 krausova(at)fedu.uniba.sk 

Kubová Petra D 211 R-211 kubova(at)fedu.uniba.sk 

Kuruc Martin ÚPVaŠ, CPV 166 S-236 kuruc(at)fedu.uniba.sk 

Kusin Vasko KSP 113 S-41 kusin(at)fedu.uniba.sk 

Kvasnicová Magdaléna KVV 125 S-116 kvasnicova(at)fedu.uniba.sk 

L           

Lackovič Miroslav OVS 113 R-220 lackovic(at)fedu.uniba.sk 

Leikert Jozef KVV 125 S- 116 leikert(at)fedu.uniba.sk 

Lemešová Miroslava KPP 344 M-412 lemesova(at)fedu.uniba.sk 

Lessner (Lištiaková) Ivana CVSPLP 149 S-211 lessner(at)fedu.uniba.sk 

Letz Róbert KH 323 M-215 letz(at)fedu.uniba.sk 

Ligačová Tünde EO 215 R-215 ligačova(at)fedu.uniba.sk 
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Líška Denis KDPP 166 Š-236 liska(at)fedu.uniba.sk 

Lištiaková Ivana KLP 162 S-246 listiakova(at)fedu.uniba.sk 

Lóci Kristína KDPP 151 Š-216 loci(at)fedu.uniba.sk 

Lóci Kristína KPEP 151 S-216 loci(at)fedu.uniba.sk 

Lóci Kristína ÚPVaŠ, CVPPP 151 S-216 loci(at)fedu.uniba.sk 

Lojová Gabriela KAJL, ÚFŠ 231 S-346 lojova(at)fedu.uniba.sk 

Lopúchová Jana KŠP 109 R-109 lopuchova(at)fedu.uniba.sk 

Lulei Martin CVSPLP 108 S-36 lulei(at)fedu.uniba.sk 

Lupu Coman KRJL, ÚFŠ 139 S-156 lupu(at)fedu.uniba.sk 

Lysý Jozef KEOV 315 M-207 lysy(at)fedu.uniba.sk 

M           

Mačkinová Monika KSP 110 S-38 mackinova(at)fedu.uniba.sk 

Majerčíková Emília D 204 R-204 personalne(at)fedu.uniba.sk 

Majzlanová Katarína CVSPLP 106 S-7 majzlanova(at)fedu.uniba.sk 

Majzlanová Katarína KLP 147 S-209 majzlanova(at)fedu.uniba.sk 

Makovínyiová Miloslava ŠO 122 R-122 makovinyiova(at)fedu.uniba.sk 

Makyna Pavol KH 324 M-216 pavol.makyna(at)uniba.sk 

Malík Branislav  KEOV 318 M-210 bmalik(at)centrum.sk 

Malíková Dáša CVSPLP 105 S-6   

Malovecký Mojmír KRJL, ÚFŠ 132 S-136 malovecky(at)fedu.uniba.sk 

Marková Jana KL 309 M-115 markova2(at)fedu.uniba.sk 

Marková Zuzana KNJL, ÚFŠ 209 S-335 markova138@uniba.sk  

Martincová Iveta ŠO 116 R-116 martincova(at)fedu.uniba.sk 

Matej Daniel KHV 170 S-254 matej(at)fedu.uniba.sk 

Matula Pavol KH 322 M-214 matula.pavol777(at)gmail.com 

McCoullough Paul Vincent KAJL, ÚFŠ 234 S-349 palkomakala(at)hotmail.com 

mailto:markova138@uniba.sk
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Medovičová Zuzana KAJL, ÚFŠ 230 S-345 medovicova(at)fedu.uniba.sk 

Medveczká Mária KRJL, ÚFŠ 138 S-155 medveczka(at)fedu.uniba.sk 

Merica Marián KPEP 167 S-237 merica(at)fedu.uniba.sk 

Mičianová Ľudmila KL 303 M-108 ludmila.micianova(at)gmail.com 

Mikuláš Roman KNJL, ÚFŠ 205 S-310 mikulas.roman2(at)gmail.com 

Mikulášová Andrea KNJL, ÚFŠ 205 S-310 andrea.mikulasova(at)gmail.com 

Minárová Zuzana D 208 R-208 minarova(at)fedu.uniba.sk 

Minarovičová Katarína KEOV 321 M-213 minarovicova(at)fedu.uniba.sk 

Minichová  Lucia KVV 130 S-134 minichova(at)fedu.uniba.sk 

Mironov Sergej KHV 169 S-253 mironov(at)fedu.uniba.sk 

Mistrík  Erich KEOV 319 M-211 erich(at)erichmistrik.sk 

Miškolci Jozef KEOV, ÚHŠ 321 M-213 jozef.miskolci(at)uniba.sk 

Miššíková Viera KL 305 M-111 viera.missikova(at)gmail.com 

Mitašíková Petra KLP 162 S-246 mitasikova(at)fedu.uniba.sk 

Moza Ľuboslav KVV 127 S-131 moza(at)fedu.uniba.sk 

Múčková Petríková Blanka ŠO 123 R-123 muckova(at)fedu.uniba.sk 

Myslovičová Zuzana EO 216 R-216 myslovicova(at)fedu.uniba.sk 

N           

Nádobrá Alena KEOV, ÚHŠ 316 M-206 nadobra(at)fedu.uniba.sk 

Nagyová Adriana KAPESO 331 M-311 nagyova(at)fedu.uniba.sk 

Nagyová Dana KRJL, ÚFŠ 138 S-155 nagyova178(at)fedu.uniba.sk 

Nagyová Kristína KŠP 100 R-23 nagyova.kristina25(at)gmail.com 

Náprstek Maroš OVS 113 R-220 naprstek(at)fedu.uniba.sk 

Nemcová Jana KPEP 158 S-235 nemcova(at)fedu.uniba.sk  

Németh Ondrej KŠP 106 R-106 nemeth.ondrej(at)gmail.com 

Neumann Miroslav KH 324 M-216 neumann(at)fedu.uniba.sk 
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Nocquet Philippe Joel KRJL, ÚFŠ 133 S-143 nocquet(at)fedu.uniba.sk 

Nowak Barbara KSP 106 S-7   

O           

Obdržálek Zdeněk KAPESO 336 M-316 zdenek.obdrzalek(at)gmail.com 

Obselková Zuzana AK 416 S-57 obselkova(at)fedu.uniba.sk 

Ochabová Zuzana ŠO 118 R-118 ochabova(at)fedu.uniba.sk 

Okech Victor CVSPLP 105 S-6   

Ondráš Miloš KSJL, ÚFŠ 211 S-313 ondras1(at)uniba.sk 

Ondrušková Elena CVSPLP 112 S-40 eondruskova(at)fedu.uniba.sk 

Ondrušková Nataša KEOV 317 M-208 natasa.ondruskova(at)fedu.uniba.sk 

Orešková Blažena KLP 160 S-244 oreskova(at)fedu.uniba.sk 

Osaďan Róbert D 205 R-205 osadan(at)fedu.uniba.sk 

Osaďan Róbert KPEP 156 S-233 osadan(at)fedu.uniba.sk 

Osvaldová Margaréta KŠP, CŠPV 104 R-104 gretka.osvaldova(at)gmail.com 

Ozsvaldová Alžbeta AK 116 S-033 ozsvaldova.(at)fedu.uniba.sk 

P, R           

Páleník Martin CVSPLP 105 S-6 palenik5(at)uniba.sk 

Paolini Michele KRJL, ÚFŠ 133 S-143 paolini(at)fedu.uniba.sk 

Partová Edita D 202 R-202 partova(at)fedu.uniba.sk 

Partová Edita KDPP 146 Š-242 partova(at)fedu.uniba.sk 

Paštrnáková Iva KVV 127 S-131 pastrnakova(at)fedu.uniba.sk 

Patúcová Soňa KVV 129 S-133   

Pavelová Ľuba CVSPLP 108 S-36 pavelova(at)fedu.uniba.sk 

Pavlík Radoslav KAJL, ÚFŠ 232 S-347 radoslav.pavlik(at)fedu.uniba.sk 

Pavlovičová Blanka KHV 172 S-256 blankapavlovic(at)gmail.com 

Pirháčová Lapšanská Miroslava ÚPVaŠ, CPV 153 S-226 pirhacova@fedu.uniba.sk 
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Pisoňová Mária KAPESO 329 M-308 pisonova(at)fedu.uniba.sk 

Plesníková Eva KHV 171 S-255 plesnikova(at)fedu.uniba.sk 

Pokrivčák Anton  KAJL, ÚFŠ 235 S-350   

Poláčiková Erika D 212 R-212 polacikova(at)fedu.uniba.sk 

Poláčiková Michaela EO 217 R-217 michaela.polacikova(at)fedu.uniba.sk 

Poláčková Zuzana ÚPVaŠ, CVPPP   Š-219 polackova@fedu.uniba.sk 

Polčic Igor OVS 117 S-3   

Poliaková Eva KPP, ÚPLŠ 345 M-414 poliakova(at)fedu.uniba.sk 

Požár Ladislav KPP 314 M-120 pozar(at)fedu.uniba.sk 

Prokop Jiří KAPESO 335 M-315 prokop(at)fedu.uniba.sk 

Pružinská Jana KSP 115 S-39 pruzinska(at)fedu.uniba.sk 

Pšenák Jozef KAPESO 339 M-319 psenak(at)fedu.uniba.sk 

Púčiková Jaromíra KPEP 154 S-231 pucikova(at)fedu.uniba.sk 

Purdeš Lubomír KVV 121 S-115 purdes(at)fedu.uniba.sk 

Rakovská Janette EO 217 R-2017 rakovska(at)fedu.uniba.sk 

Rapošová Petra ÚPVaŠ, CPV 153 S-226 raposova(at)fedu.uniba.sk 

Repka Richard KAJL, ÚFŠ 237 S-352 richardrepka(at)centrum.sk 

Routilová Iveta EO, OVS 219 R-219 routilova1(at)uniba.sk 

Rusnáková Lucia KVV 131 S-135   

Rzeszoto Marek OVS 159 R-9   

S, Š           

Seč Rastislav OVDŠ 203 R-203 sec(at)fedu.uniba.sk 

Sekretariát KRJL   KRJL, ÚFŠ 135 S-151 krjl(at)fedu.uniba.sk 

Senáriková (Mališková) Zuzana CVSPLP 112 S-40   

Severini Eva ÚPVaŠ, CVPPP 153 S-226 severini(at)fedu.uniba.sk 

Schmidtová Margita KŠP 109 R-109 schmidtova(at)stonline.sk 
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Sládek  Anabela KVV 121 S-115 sladek(at)fedu.uniba.sk 

Slezáková Judita KŠP, CŠPV 103 R-103 slezakova(at)fedu.uniba.sk 

Sliacky Ondrej KSJL, ÚFŠ 213 S-316 sliacky1(at)uniba.sk 

Smetanová Dorota KAPESO 335 M-315 smetanova(at)fedu.uniba.sk 

Sojková Tamara RZV 201 R-201 sojkova(at)fedu.uniba.sk 

Sokolová Lenka KPP 340 M-408 sokolova(at)fedu.uniba.sk 

Stančiak Jaroslav KSP 106 S-7   

Stašiaková Valéria KŠP 107 R-107 v.stasiakova(at)gmail.com  

Strakoš Jozef KAPESO 328 M-307 strakos(at)fedu.uniba.sk 

Strapek František KH 324 M-216 strapek(at)fedu.uniba.sk 

Stupková Alžbeta AK 119 S-57,59 stupkova(at)fedu.uniba.sk 

Svetlíková Jana KLP 148 S-210 svetlikova(at)fedu.uniba.sk 

Svetlíková Jana KLP 148 S-210 svetlikova(at)fedu.uniba.sk 

Syrová (r.d.) Michaela KVV 129 S-133   

Szabóová Jana ÚPVaŠ, CPV 155 Š-232 szaboova@fedu.uniba.sk 

Szentesiová Lenka KPEP 158 S-235 szentesiova(at)fedu.uniba.sk 
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