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Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 

Fučíkova ul. č. 269, 925 21  SLÁDKOVIČOVO 

 

Charakteristika: Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠD patrí k významným akademickým pracoviskám, ktoré produkujú kvalifikovaných 

odborníkov pre  oblasť verenej politiky a verejnej správy a pre oblasť medzinárodných vzťahov. Fakulta ponúka možnosť štúdia  v dvoch 

akreditovaných študijných programoch: Verejná politika a verejná správa a Medzinárodné vzťahy, ktoré napĺňajú poslanie kvalitného 

vysokoškolského vzdelávania v kontexte výziev súčasnej doby. Možnosť študovať postupne v dvoch stupňoch  štúdia silne zvyšuje konkurenčnú 

schopnosť a atraktivitu fakulty a vytvára konkurenčnú výhodu. Preferovaným cieľom vedecko-výskumnej činnosti je príprava kvalitného 

absolventa, ktorého poznatky, vedomosti a zručnosti zodpovedajú súčasnému stavu vedeckého poznania a sú kompatibilné s požiadavkami praxe. 

Za účelom naplnenia tohto poslania fakulta  v rámci svojich študijných programov ponúka  okrem povinných predmetov tvoriacich jadro študijného 

odboru Verejná politika a verejná správa a Medzinárodné vzťahy aj povinne voliteľné a výberové bloky predmetov, ktoré profilujú študentov pre 

rôzne oblasti praxe. V záujme podporovať medzinárodné študentské mobility a umožniť tak študentom načerpať skúsenosti zo študentského života 

v zahraničí má fakulta vybudovanú sieť zahraničných vzťahov s príbuznými zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami. K podpore edukačného 

rastu našich študentov prispieva aj profesionálny a priateľský prístup našich akademických pracovníkov a pravidelný kontakt zástupcov fakulty so 

študentmi za účelom získania spätnej väzby. S cieľom napĺňania svojho poslania fakulta  permanentne  vyhľadáva nové, efektívne  nástroje na 

zvyšovanie konkurencieschopnosti, zdokonaľuje študijné programy, zavádza trendové formy výučby, je vybavená kvalitnou technickou 

infraštruktúrou, ktorá modernizuje a uľahčuje vzdelávací proces a pod.. 

 

Akreditované študijné programy : Verejná politika a verejná správa( Bc./D/E, Mgr./D) ( študijný odbor: Politické  vedy) 

                                                       Medzinárodné vzťahy ( Bc.,Mgr.D/E) ( študijný odbor: Politické vedy)   
 
 

Titul: Bakalár ( Bc.)     

          Magister ( Mgr.) 



 

 

Preferovaným cieľom pedagogickej činnosti na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy VŠD je príprava kvalitného absolventa, ktorého 

poznatky, vedomosti a zručnosti zodpovedajú súčasnému stavu vedeckého poznania a sú kompatibilné s požiadavkami praxe. Za účelom naplnenia 

tohto poslania fakulta  v rámci svojich študijných programov ponúka  okrem povinných predmetov tvoriacich jadro študijného odboru Verejná 

politika a verejná správa a Medzinárodné vzťahy aj povinne voliteľné a výberové bloky predmetov, ktoré profilujú študentov pre rôzne oblasti 

praxe. Nadobudnuté vzdelanie študentov korešponduje s očakávanými kompetenciami pri výkone povolania v pozícii pracovníka štátnej resp. 

verejnej správy, v diplomatickej službe, politických stranách médiách, treťom sektore, v komerčnej sfére, nadnárodných organizáciách a pod.. 

Študenti sú schopní posudzovať návrhy riešení v oblasti verejnej politiky a verejnej správy,  realizovať konkrétne riešenie od makro úrovne po 

mikro úroveň (štát – samospráva), rozhodovať o prioritách riešenia jednotlivých problémov, garantovať ich komplexnú implementáciu , vytvárať 

a riadiť tímy pre oblasť verejnej politiky a verejnej správy , pracovať v medzinárodných pracovných a projekčných tímoch komisiách a 

subkomisiách) orgánov EU , v medzivládnych komisiách a taktiež sú schopní  vysvetľovať a sprístupňovať teoretické a praktické poznatky o 

verejnej politike a verejnej správe a medzinárodných vzťahoch verejnosti - laickej aj odbornej . 
 

Relevantné zainteresované strany vnútorného systému  kvality Vplyv  - požiadavky Postup zisťovania – monitorovania  

Študenti Študenti akreditovaných študijných programov  

Verejná politika a verejná správa 

a Medzinárodné vzťahy počas štúdia 

nadobúdajú vedomosti a zručnosti 

kompatibilné s požiadavkami praxe a sú 

hodnotení v súlade s transparentnými 

pravidlami pre absolvovanie študijných 

programov. 

- Poznatky a vzdelávacie postupy v súlade 

s profilom študijných programov.  

-Praktické zručnosti a ich prezentácia 

v oblasti verejnej politiky a  verejnej 

správy a medzinárodných vzťahoch.  

-Spravodlivý proces skúšania 

a hodnotenia. 

-Odborná prax počas magisterského 

štúdia. 

--Úspešnosť pri hľadaní zamestnania po 

získaní diplomu. 

 

-Spätná väzba – prieskum spokojnosti študentov 

s poskytovaným štúdiom (dotazníková forma). 

-Spätná väzba absolventov 

-Individuálne hodnotenia študentov pedagógmi 

 

 

Zamestnávatelia Organizácie, ktoré zamestnávajú, poskytuje 

stáž, iné formy praxe absolventovi študijného 

programu  Verejná politika a verejná správa 

a Medzinárodné vzťahy.  

štátne  verejné inštitúcie- Národná rada 

Slovenskej republiky, Vyššie územné celky 

obce, územná samospráva,  reklamné 

agentúry, politické strany, média, 

záujmové združenia, inštitúcie na úrovni 

EU – napr. Európsky parlament, Rada 

Európy, jednotlivé ministerstvá- napr. 

-Spätná väzba zamestnávateľov prostredníctvom 

absolventov fakulty 



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR, Ministerstvo vnútra, tretí 

sektor  

 

Používateľ 

výstupov 

vedecko-

výskumnej a 

publikačnej 

činnosti fakulty 

Členovia akademickej a vedeckej obce 

v oblasti vedy, organizácie štátnej správy, 

samosprávy, členovia politických strán, 

nadnárodných organizácií  využívajúci 

poznatky aplikovaného výskumu. 

-Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR, 

-Politické strany 

-Záujmové skupiny  

-Občianske združenia  

- Publikovanie a recenzný proces v časopisoch 

a zborníkoch – spätná väzba od odbornej 

verejnosti. 

- Vyhodnocovanie publikačnej činnosti 

v rámci fakulty (meranie kvantity aj kvality 

publikačnej činnosti) 

Partnerské 

organizácie 

a zväzy 

Kontakty, vzťahy  a väzby  so zahraničnými 

vysokými školami a inštitúciami s príbuzným 

odborným zameraním. 

-bilaterálne zmluvy v rámci projektu 

Erasmus so školami v mestách Praha, 

České Budějovice, Ostrava, Olomouc, 

Brno, Plzeň, Kolín,  Píla (PL), Chorzow 

(PL) 

- združenie miest a obcí SR  

- Pedagógovia sa zúčastňujú zahraničných 

pobytov v rámci projektu Erasmus + alebo  

participujú na medzinárodných projektov 

- Výmenné pobyty v rámci vyžiadaných 

prednášok a pozvaní ( obmedzenia počas 

pandemickej situácie) 

Miestne 

a regionálne 

organizácie 

a komunity  

Podľa oblasti pôsobenia a lokality a iné miesta 

pôsobnosti fakulty.  

-samosprávne kraje v rámci ktorých 

študenti vykonávajú prax 

 

 

- Hodnotenie študentov na základe spätnej 

väzby od zamestnávateľov  

- Prezentácia fakulty na stredných školách 

v rámci jednotlivých regiónov ( obmedzenie 

v čase pandemickej situácie) 

Zamestnanci  Učitelia, vedecko – výskumní pracovníci, 

administratívni pracovníci fakulty  
- Participovať na projektoch, 

publikačnej činnosti a vedeckých 

výstupoch  

- Zúčastňovať sa zahraničných pobytov 

a konferencií (obmedzenia v čase 

pandemickej situácie) 

 

 

- Pracovné porady, kontrola plnenia úloh 

pedagogickej, vedecko – výskumnej činnosti  

- Komunikácia s rektorátom na základe 

zodpovednosti podľa príslušnej karty 

procesov  

  

 

 

 



Angažovanie študentov v integrovanom systéme kvality FVP  VS 

Proces modernizácie vysokých škôl a univerzít v Európe sa dotýka vzájomného  prepojenia jednotlivých atribútov, za ktoré môžeme 

považovať vzdelanie, výskumnú, vedeckú časť a inovácie.  V decembri 2001 sa uskutočnila v Tampere významná medzinárodná 13. konferencia 

na ktorej viac ako 1650 participantov z celého sveta hodnotilo súčasný stav a budúce trendy rozvoja vysokoškolského vzdelávania s akcentom na 

európsky priestor. Modernizácia sa stala základným predpokladom pre naplnenie zmyslu Lisabonskej stratégie, ale zároveň je súčasťou širšieho 

smerovania ku globálnejšej znalostnej ekonomike. V roku 2006  predstavila Európska komisia program modernizácie univerzít členských krajín 

EÚ, ktorý  akcentuje na kurikulárnu reformu, reformu riadenia a zmenu financovania.  

Vytvorenie európskeho priestoru  vysokoškolského vzdelávania do roku 2010 sa stalo prioritou bolonského procesu. Súčasné obdobie vo 

vývoji vysokoškolského vzdelávania je prioritne determinované bolonskou deklaráciou, ku ktorej sa pôvodne hlásilo 30 signatárskych krajín za 

účelom vytvorenia spoločného európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Postupom času sa do procesu zapojilo 60 krajín. Významným 

medzníkom sa stal rok 2007, kedy bol prvý krát prostredníctvom tohto procesu  založený právny subjekt (EQAR) Európsky register agentúr na 

zabezpečenie kvality. V marci 2010 bola na viedenskej konferencii ministrov školstva prijatá deklarácia  o európskom priestore vysokoškolského 

vzdelávania, čo znamenalo ukončenie prvej etapy bolonského procesu a formálne bol zriadený európsky priestor vzdelávania na úrovni vysokých 

škôl. V deklarácii  ministri zdôraznili vzájomnú kooperáciu medzi verejnou správou, vysokými školami, hlavnými aktérmi (študentmi, učiteľmi), 

agentúrami zaisťujúcimi kvalitu, medzinárodnými a európskymi inštitúciami. Ďalej akcentovali na to, že podstata bolonského procesu a formálne 

zriadenie európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania predstavujú základ pre cezhraničnú spoluprácu na úrovni regiónov, čím sa 

zviditeľnilo európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete a na medzinárodnej úrovni a zároveň tak došlo k posilneniu politického dialógu a 

kooperácie s medzinárodnými partnermi. Prijali aj závery vzťahujúce sa na neúspešnú realizáciu niektorých cieľov a bolonských reforiem a 

upozornili na to, že kritiku zo strany vysokoškolských študentov a zamestnancov nemožno podceňovať a ignorovať. 

 

Kvalita vzdelávacieho procesu  FVP VS sa na úrovni vedenia interne sleduje predovšetkým z dvoch rovín:  

1. Vedenie fakulty podľa vopred stanovených kritérií uskutočňuje vnútorný audit existujúceho personálneho zabezpečenia pre konkrétny 

študijný program v ktorom sleduje hlavne, aby kľúčové predmety študijných programov boli v adekvátnej miere a podľa možností pracoviska 

zabezpečované vysoko-kvalifikovanými vedecko-pedagogickými pracovníkmi. 

2. Fakulta sa snaží implementovať vnútorný systém hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu, ktorý pozostáva z viacerých fáz:  

a) možnosti študentov sa anonymne vyjadriť vo všeobecnosti ku kvalite pedagogického procesu všeobecne ako celku ( dotazníkové formy)  

b) hodina otázok a odpovedí1 : možnosti študentov vyjadriť sa konkrétne k úrovni vedecko-pedagogických pracovníkov- k jednotlivým 

predmetom na pravidelných stretnutia s vedením fakulty  (profesionálny a priateľský prístup našich akademických pracovníkov a pravidelný 
                                                           

1 obmedzenia v čase pandemickej situácie  



kontakt zástupcov fakulty so študentmi za účelom získania spätnej väzby neodmysliteľne prispieva k podpore edukačného rastu našich študentov 

).Tým dochádza k zberu námetov na zlepšenie kvality a celkového procesu výučby. 

Aj týmto spôsobom sa dosahuje snaha školy ako celku zvyšovať nároky na svojich akademických zamestnancov a samozrejme dynamicky 

tak zvyšovať kvalitu edukačného procesu. Využitím moderných informačných technológií sa tak dosahuje vybraný cieľ.  

Za účelom hodnotenia kvality výučby FVP a VS získava spätnú väzbu od študentov pomocou využitia dotazníkovej formy. Poslucháči 

denného a externého štúdia  tak majú možnosť vyjadriť svoje názory na hodnotenie kvality výučby povinných predmetov študijných programov 

dotazníkovou formou . 

Študijný program Verejná politika a verejná správa umožňuje študentom  rozvíjať a precizovať teóriu verejnej politiky a verejnej správy, 

analyzovať ich súčasné princípy a tie tvorivo uplatňovať v praxi. Študenti tak dokážu uplatňovať získané vedomosti v procese organizácie a 

fungovania verejnej politiky a verejnej správy, osobitne v oblasti administratívnych procesov, spôsobov a techník rozhodovania, spracovania, 

interpretácie a vyhodnocovania informácií súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou za pomoci využitia základných vedeckých metód. 

Primárnym poslaním študijného odboru Medzinárodné vzťahy je formovať osobnosť študentov  k tomu, aby si osvojili teoretické, metodologické 

a praktické poznatky z politických vied, medzinárodných vzťahov, diplomacie, svetovej politiky a ekonomiky a aby získané vedomosti dokázali 

tvorivo a flexibilne uplatňovať v konkrétnom rozhodovaní na rôznych vnútroštátnych fórach v orgánoch štátnej správy územných celkov, na fórach 

medzinárodného významu v zastupiteľských orgánoch, inštitúciách štátnej správy vo vnútri štátu i v zahraničí . 

Študent FVP a VS sa zúčastňuje na výskumnej, vývojovej a tvorivej činnosti vysokej školy. Študent ako aktívny spoluparticipant procesu 

výučby je plnohodnotným členom akademickej obce. V rámci pôsobenia v akademickom senáte fakulty má možnosť vyjadrovať sa 

k problémovým otázkam, prezentovať svoje názory a názory študentskej časti akademickej obce a vyjadrovať sa k predmetným dokumentov. 

Okrem pravidelne realizovanej „hodiny otázok a odpovedí“ má študent možnosť využívať konzultačné hodiny pedagógov, ktoré sú zverejnené 

na internetovej stránke fakulty a obracať sa na nich so svojimi požiadavkami a otázkami prostredníctvom mailovej komunikácie. Prostredníctvom 

udržiavania kontaktov s absolventmi a na základe výmeny poznatkov a informácií medzi absolventmi a fakultou navzájom, získava fakulta 

potrebnú spätnú väzbu a to- informácie o uplatniteľnosti absolventov.  

 

 

Spracovala: Doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD. 

                              manažér kvality FVP VS 

 

aktualizované dňa 15.11.2021 


