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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. Verejná politika a verejná správa patrí 

k jedným z najmladších vedných disciplín v oblasti spoločenských vied. Spomínaný odbor sa 

v krajinách Európskej únie stal  autonómnym  smerom bádania so širokým interdisciplinárnym 

záberom, ktorý nie je možné zastúpiť, alebo redukovať už etablovanými odbormi.  

Vstupom Slovenska do Európskej únie narástol význam vysokoškolského vzdelávania. 

Priamo úmerne s ním začal rásť aj dopyt po kvalifikovanej, konkurencieschopnej a jazykovo 

pripravenej pracovnej sile v každom regióne a preto je víziou Fakulty verejnej politiky a 

verejnej správy pokračovať vo svojej tradícii a aj naďalej poskytovať všetkým, ktorí si 

uvedomujú dôležitosť vzdelania kvalitné štúdium prostredníctvom vysoko kvalifikovaných 

pedagógov.  

Prioritným  poslaním fakulty je poskytnúť kvalitné vysokoškolské vzdelávanie 21. 

storočia a taktiež poskytnúť vzdelávanie zodpovedajúce európskej a svetovej úrovni. V rámci 

pedagogického procesu fakulta  prispieva  k profesionálnej úrovni študentov pre potreby praxe 

verejnej politiky, verejnej správy, odvetvia verejného sektora , inštitúcií Európskej únie. 

Fakulta okrem vzdelávania rozvíja vedu a kultúru v duchu národných, humanitných a 

demokratických tradícií. V tejto činnosti nadväzuje na celosvetový vývoj vedy a kultúry, 

prispieva k nemu. Fakulta verejnej politiky a verejnej správy otvára priestor pre výchovu a 

prípravu občiansky vyspelých, teoreticky, metodologicky a organizačne schopných riadiacich 

pracovníkov, ktorí sú schopní vykonávať úlohy na rôznych úrovniach realizácie verejnej 

politiky a verejnej správy, riadiť špecializované pracoviská, spolupracovať s predstaviteľmi 

iných sektorov, realizovať zákony a rozhodnutia do praxe, kooperovať na reforme verejnej 

správy jej neustálom zdokonaľovaní, participovať na príprave koncepcií a rozhodnutí vo 

verejnej politike, analyzovať jednotlivé politiky a ich dopady. 
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FVPa VS má tieto pracoviská : 

a, katedry :   

               katedra verejnej politiky a ekonomiky 
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c, útvar prodekanov 
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Informácie o poskytovaní vzdelávania 

Fakulta poskytuje vzdelanie v dvoch študijných programoch : 

 Verejná politika a verejná správa 

 Medzinárodné vzťahy     

I. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM) 

 

Vysoká škola: Vysoká škola Danubius 

Fakulta: Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 

Študijný odbor: Politické vedy 

Študijný program: Verejná politika a verejná správa 

Stupeň štúdia: I. stupeň vysokoškolského štúdia 

Forma štúdia: denná, externá  

Dĺžka štúdia: I. stupeň vysokoškolského štúdia, 3/4 

Akademický titul: I. stupeň vysokoškolského štúdia: „bakalár“ – „ Bc.“ 

 

II. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM) 

 

Vysoká škola: Vysoká škola Danubius 

Fakulta: Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 

Študijný odbor: Politické vedy 

Študijný program: Verejná politika a verejná správa 

Stupeň štúdia: II. stupeň vysokoškolského štúdia 

Forma štúdia: denná 

Dĺžka štúdia: II. stupeň vysokoškolského štúdia, 2 

Akademický titul: II. stupeň vysokoškolského štúdia: „magister“ – „ Mgr.“ 

I. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM) 

Vysoká škola: Vysoká škola Danubius 

Fakulta: Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 

Študijný odbor: Politické vedy 

Študijný program: Medzinárodné vzťahy 

Stupeň štúdia: I. stupeň vysokoškolského štúdia 

Forma štúdia: denná, externá 

Dĺžka štúdia: I. stupeň vysokoškolského štúdia, 3/4 roky 

Akademický titul: I. stupeň vysokoškolského štúdia: „bakalár“ – „ Bc.“ 

 

II. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM) 

 

Vysoká škola: Vysoká škola Danubius 

Fakulta: Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 

Študijný odbor:  Politické vedy 

Študijný program: Medzinárodné vzťahy 

Stupeň štúdia: II. stupeň vysokoškolského štúdia 

Forma štúdia: denná, externá 

Dĺžka štúdia: II. stupeň vysokoškolského štúdia, 2/3 

 

Akademický titul: II. stupeň vysokoškolského štúdia: „magister“ – „ Mgr.“ 

 



  F VP VS napĺňa ideu permanentného kontaktu s dianím v prostredí realizovaných aktivít 

verejnej politiky, medzinárodných vzťahov.  Aktívne organizuje resp. spoluorganizuje vedecké 

fóra formou diskusií s prizvanými hosťami z oblasti verejného života. Realizuje a spolupodieľa 

sa na organizovaní vedeckých konferencií. Napĺňa sa tým jedna z úloh dlhodobého zámeru 

permanentne zvyšovať odbornú úroveň resp. kvalifikačný rast kmeňových učiteľov, najmä 

tých, ktorí sa podieľajú na uskutočňovaní akreditovaných študijných zámerov. Na druhej strane 

tým fakulta rozširuje možnosti pre zvyšovanie zdôrazňovanej participácie v rovine teória – 

prax. Fakulta postupne vstupuje do spolupráce pri riešení viacerých výskumných projektoch. 

Za dôležitý  ukazovateľ v rozvoji vedy je považovaná edičná činnosť. Za ostatné obdobie bolo 

vydaných niekoľko vedeckých výstupov. 

       Keďže súkromné vysoké školy majú obmedzenú možnosť uchádzať sa o podporu rozvoja 

vedy a výskumu, z tohto dôvodu sa  predseda správnej rady VŠD, s.r.o. rozhodol, že VEIGA 

bude pôsobiť na vysokej škole ako základná stimulačná jednotka, ktorá bude kontinuálne 

zabezpečovať a podporovať rozvoj vedy, výskumu a publikačnej činnosti. Hlavné poslanie, 

štrukturálne členenie, odbornosť posudzovateľov podaných projektov a právomoci má VEIGA 

bližšie určené vo svojom Štatúte. 

 

                                  Informácie o výskumnej činnosti 

 
Gestorským pracoviskom, ktoré zabezpečuje realizáciu v študijnom programe Verejná 

politika a verejná správa je Katedra verejnej politiky a verejnej ekonomiky. Tvoriví pracovníci 

zúčastňujúci sa na výučbe predmetov v rámci študijného programu Verejná politika a verejná 

správa sa výrazne podieľajú na výskumnej činnosti VŠD. 

Preferovaným cieľom vedecko-výskumnej 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. Jeho nadobudnuté vzdelanie by malo korešpondovať s očakávanými kompetenciami pri 

výkone povolania v pozícii pracovníka štátnej resp. verejnej správy. Vedenie Fakulty verejnej 

politiky a verejnej správy kladie dôraz na aktívny rozvoj a uplatňovanie prvkov manažérstva 

kvality vo vertikálnych i horizontálnych úrovniach fungovania organizačnej štruktúry tak, aby 

permanentne dochádzalo k  iniciovaniu procesov zlepšovania vzdelávania. 

Verejná politika a verejná správa patrí k najmladším vedným prierezovým disciplínam 

v oblasti spoločenských vied. Skúmanie verejnej politiky a verejnej správy syntetizuje 

a využíva najnovšie teoreticko-metodologické poznatky rôznych spoločenských vied. Verejná 

politika a verejná správa si buduje vlastný pojmový a metodologický aparát na identifikáciu 

procesov spravovania vecí verejných. 

Verejná politika a verejná správa prekračuje hranice špecifického poznania jednotlivých 

vedných disciplín a cez identifikáciu problémov sa snaží o poznanie  a hľadanie ciest ako 

efektívne spravovať v praktickom živote štát, región, obec či záujmové samosprávy 

v občianskej spoločnosti.  

Prístup k verejnej politike a verejnej správe sa teda nachádza na škále od základného 

výskumu, s vysokou úrovňou abstrakcie, smerom k prepracovanejším empirickým analytickým 

štúdiám. Uplatňuje sa porovnávací výskum až po praktické aplikácie bezprostredne vstupujúce 

do politickej a správnej komunikácie a rozhodovania vo verejnom priestore.  

Fakulta sa snaží aj cez rôzne parciálne úlohy a ich plnenie dosiahnuť kvalitatívny posun 

vo vedecko-výskumnej oblasti a preto vyvíja kroky v nasledovných oblastiach: 

 

1. Vybudovanie kvalitnej personálnej vedecko-výskumnej základne.  

2. Snaha o získanie prínosných grantových schém EÚ. 



3. Prehlbovanie domácej, ale predovšetkým zahraničnej vedecko-výskumnej 

databázy kooperujúcich  inštitúcií. 

4. Snaha o prezentáciu výsledkov výskumu v renomovaných knižničných 

a informačných zdrojoch. 

5. Aplikačná rovina implementovať poznatky získané výskumom vo vzdelávacom 

procese.    

 

Výskum v oblasti verejnej politiky a verejnej správy vychádza jednak z všeobecných 

potrieb školy ako celku, ale reflektuje aj potreby postupného skvalitňovania výchovno-

vzdelávacieho procesu a možno z väčšej časti rozdeliť do nasledujúcich oblastí: 

 

1. Verejná politika 

2. Verejná správa (štátna správa, územná samospráva a záujmová samospráva) 

 

Verejná politika 

 

Systémové celospoločenské zmeny na Slovensku spôsobili, že sa do tvorby  

a implementácie rozhodnutí o verejných záležitostiach zapájali rôzni aktéri verejného, 

súkromného a neziskového sektora. Tieto zmeny sa uskutočňujú postupnou demokratizáciou 

politického systému. Verejná politika je ako teoretický odbor výrazne medziodborovou 

disciplínou. Vyčlenenie predmetu a metód verejnej politiky umožňuje bližšie objasniť jej 

postavenie v systéme spoločenských vied. Verejná politika ako veda sa bude ďalej vyvíjať 

a všetky kroky tohto vývoja bude nutné neustále systematicky analyzovať a vyhodnocovať pre 

optimalizáciu politických rozhodovacích procesov. Toto smerovanie je aj v vo výskumnej 

a publikačnej a tvorivej činnosti pracovníkov katedry v oblasti verejnej politiky. 

 

Verejná správa 

 

Dôležitým prvkom demokratickej spoločnosti je spôsob organizácie a spravovania štátnych 

a samosprávnych inštitútov. Verejná správa analyzuje procesy prebiehajúce vo verejnej správe 

a uskutočňuje analýzu vzniku nových funkcií vo verejnej správe. Vo všeobecnosti sa verejná 

správa zaoberá aj budovaním samosprávnych systémov, činnosťou štátnych, samosprávnych 

a iných verejnoprávnych orgánov. Verejná správa ako teoretický odbor na rozdiel od skúmania 

verejnej správy právnymi a ekonomickými vedami sa sústreďuje na proces ako celok a snaží sa 

o vedecké zovšeobecnenie týchto procesov. Výskum verejnej správy sa zameriava na 

zlaďovanie kompetencií, právomocí a finančných zdrojov s cieľom aktivovať verejnosť na 

demokratických princípoch verejne politiky.  

 

 

Medzinárodné vzťahy 

 

Zámerom vedenia fakulty je zvýšiť stupeň internacionalizácie vzdelávania a 

prostredníctvom využívania nových foriem výučby a jej neustálou aktualizáciou pripraviť 

absolventov fakulty na úspešné pôsobenie v multikultúrnom prostredí v európskom i svetovom 

rozmere; vytvárať predpoklady na zvýšenie záujmu študentov zo zahraničia o študijné pobyty 

na fakulte a dosiahnuť dvojsmernosť študentských mobilít; stimulovať záujem na rozsiahlejšie 

zapojenie vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty do učiteľských mobilít s ich využitím 

vo vyučovacom procese  a podporiť účasť zahraničných hosťujúcich profesorov vo výučbe; 

stimulovať výučbu predmetov z oblasti medzinárodných vzťahov v cudzích jazykoch; 



stimulovať participáciu učiteľov a katedier na medzinárodných výskumných projektoch a 

úlohách. 

Hlavný dôraz v rozvíjaní medzinárodnej spolupráce a zahraničných vzťahov sa kladie na 

ich systematický charakter, ktorý má prispieť aj k rozvoju pedagogickej a vedecko-výskumnej 

činnosti fakulty. Po vyhodnotení doterajších skúseností z pedagogickej činnosti fakulty sa 

zvýšená pozornosť venuje prepojenosti štúdia so zahraničnými univerzitami.  

 

 Hlavné smery výskumnej činnosti v oblasti Verejnej politiky a verejnej správy 

 

Vedecký výskum v oblasti verejnej správy sa orientuje najmä na hľadanie riešenia otázok, 

ktoré súvisia s efektívnym fungovaním modelu štátnej správy a samosprávy v podmienkach 

procesov globalizácie. V modernom politickom systéme disponuje štátna a verejná správa 

s uplatňovaním princípu subsidiarity s množstvom bežných i originálnych kompetencií. Do 

popredia sa dostáva otázka ako riadiť tento zložitý systém a to vedie k snahe smerovať 

výskumné aktivity k hľadaniu účinných metód manažovania inštitúcií pôsobiacich vo verejnom 

sektore. Cieľom tohto výskumu je: 

- Nájsť a overiť metódy používané na viacerých úrovniach výkonu právomocí, ktoré 

zvyšujú pri politickej decentralizácii podiel občanov a volených zástupcov na správe 

vecí verejných, 

- popísať a vyhodnotiť postupy používané v systéme decentralizácie moci, 

- nájsť model pre možnosti optimalizovanie fungovania fiškálnej decentralizácie 

v podmienkach SR 

- vyhodnotiť resp. optimalizovať procesy fungovania zmiešaného modelu ekonomiky, 

vyvažovať vzťahy súkromného a verejného sektoru. 

     Elementárne úlohy FVPVS sa zameriavajú k naplneniu nasledovných cieľov: 

 Zabezpečiť, prípadne sa  podieľať aj na zlepšení fungovania kvalitatívnej stránky 

fakulty   

 stabilizovať fakultu z hľadiska vedeckovýskumného profilu programovo i personálne. 

 

 V rámci týchto priorít boli uplatnené všeobecné princípy posudzovania personálneho 

zloženia pracovísk, vychádzajúc z kritérií akreditácie a evaluácie univerzít v SR. Boli to: 

 

 potrebná personálna erudícia konkrétnych pedagogických pracovníkov, ich 

dosiahnutý kvalifikačný stupeň – vedecko-pedagogický titul a akademický titul 

v príslušnom odbore daného pracoviska, 

 osobná angažovanosť, prípadne garantovanie študijného programu, 

 kvalita a hodnota požadovaných výstupov pre hodnotiace procesy predovšetkým pre 

systém komplexnej akreditácie (výstupy publikačnej činnosti podľa príslušnej 

kategorizácie, grantové schémy), 

 ohlas a status vo vedeckej komunite, najmä citácie, pozvané prednášky, členstvo 

v redakčných radách odborných periodík, členstvo v rôznych akademických 

komisiách a výboroch, 

 kvalitatívna stránka pedagogickej činnosti sledovaná cez spätnú väzbu od študentov, 

tvorba ŠP, úspešné vedenie záverečných prác, 

 perspektívy osobného odborného rastu a dynamika rozvoja odbornej činnosti 

v zameraní potrebnom pre dané pracovisko. 

 

Uplatnenie a profil absolventov študijného programu Verejná politika a verejná správa 

 



Absolventi 1. (bakalárskeho) stupňa študijného programu Verejná politika a verejná 

správa získavajú zručnosti a vedomosti, ktoré im umožnia efektívne vykonávať úlohy v oblasti 

verejnej politiky a verejnej správy, riadiť pracoviská, efektívne spolupracovať s predstaviteľmi 

iných sektorov, implementovať zákony, aktívne sa podieľať na reforme verejnej správy a jej 

ďalšom fungovaní, podieľať sa na príprave koncepcií a regulatívov vo verejnej politike, 

analyzovať koncepcie, reálne politiky a efekty jednotlivých sektorových politík. Absolventi 

študijného programu „Verejná politika a verejná správa“ sú pripravení uplatňovať teóriu 

verejnej politiky a verejnej správy v spoločenskej praxi. Sú schopní pôsobiť ako odborní 

pracovníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora. Dokážu vykonávať 

príslušné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia v základných oblastiach na všetkých 

úrovniach štátnej správy a samosprávy. Absolventi získajú teoretické vedomosti zo základných 

vedných odborov: politológie a sociológie, verejnej správy a ekonómie a právnych disciplín. 

Cieľom je dosiahnuť poznanie fungovania verejnej správy, ako aj ekonomických princípov a 

praktických prístupov k výkonu príslušných úkonov pri riešení problémov a prijímaní 

rozhodnutí vo všetkých základných oblastiach verejnej politiky a verejnej správy. Absolventi 

získajú potrebné vedomosti o EÚ osobitne v spoločných a verejných politík EÚ. 

 

Absolventi 1. stupňa štúdia programu Verejná politika a verejná správa: 

• poznajú a rozumejú rôznym názorom na verejný sektor,  

• poznajú a rozumejú rolám a vzťahom vo verejných, súkromných a neziskových 

sektoroch občianskej spoločnosti štátov EU,  

• sú schopní spolupracovať s predstaviteľmi iných sektorov, hľadať spoločnú dohodu, a 

vytvárať multi -sektorový tímy zamerané na definovanie a riešenie komplexných problémov,  

• chápu verejnú politiku ako vednú disciplínu – teórie, kategoriálny aparát a metódy,  

• porozumejú verejnej politike ako politickému procesu v socio-ekonomických , 

kultúrnych a politických súvislostiach,  

• ovládajú rôzne modely verejnej politiky a vedia rozhodnúť o ich aplikácii v rôznych 

spoločenských situáciách (vie diagnostikovať rôznosť, špecifiká spoločenských situácií, 

problémov v jednotlivých sektoroch verejnej politiky.  

 

Sú schopní: 

• vydávať jednoduché individuálne právne akty,  

• organizovať prípravy a priebeh všetkých druhov volieb a ďalších činností, ktoré 

zabezpečuje verejná správa,  

• plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,  

• implementovať teoretické vedomosti pri zlepšovaní a efektívnejšom fungovaní verejnej 

správy,  

• spracovávať a štatisticky vyhodnocovať jednoduché analýzy pomocou použitia 

moderných metód výpočtovej techniky a ovládať techniku práce s hromadnými údajmi,  

• využívať zásady a princípy komunikačnej zručnosti vo vnútri organizácie aj vo vzťahu 

zamestnanec – občan.  

 

Nosné témy výučby spočívajú v poznaní a následnom pochopení : 

• teoretických a ústavných základov podstaty a funkcie verejnej politiky a verejnej správy 

v demokratickom štáte 

• verejnej politiky ako politického procesu a  sociálnej praxe 

• odvetvových politík, zdravotnej, vzdelávacej, bývania a obrany 

• aktérov verejnej politiky 

• ústavy a ďalších právnych predpisov upravujúcich fungovanie verejnej správy 

• občana ako subjektu verejnej politiky a verejnej správy 



• zásady ekonomického fungovanie verejnej politiky a verejnej správy  

• systém financovania v oblasti verejnej politiky a verejnej správy 

• vzťahy s verejnosťou 

• efektívna komunikácia 

• sociálna politika a právo sociálneho zabezpečenia 

 

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe verejná správa poskytuje 

prehlbujúce a rozširujúce poznatky prejavujúce sa v schopnosti absolventov rozvíjať a 

precizovať teóriu verejnej politiky a verejnej správy, analyzovať ich súčasné princípy a tieto 

tvorivo uplatňovať v praxi. Absolventi 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. Magisterské štúdium pripraví absolventov na 

najnáročnejšie odborné a analytické činnosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy a 

zároveň je prípravou na ich možné pôsobenie v riadiacich zložkách a inštitúciách verejnej 

politiky (vrátane sektorových politík) a verejnej správy (najmä štátnej správy a územnej 

samosprávy). 

 

Absolventi štúdia programu Verejná politika a verejná správa II. stupňa sú schopní: 

• vydávať jednoduché individuálne právne akty,  

• organizovať prípravy a priebeh všetkých druhov volieb a ďalších činností, ktoré zabezpečuje 

verejná správa,  

• plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,  

• implementovať teoretické vedomosti pri zlepšovaní a efektívnejšom fungovaní verejnej 

správy,  

• spracovávať a štatisticky vyhodnocovať jednoduché analýzy pomocou použitia moderných 

metód výpočtovej techniky a ovládať techniku práce s hromadnými údajmi,  

• využívať zásady a princípy komunikačnej zručnosti vo vnútri organizácie aj vo vzťahu 

zamestnanec – občan.  

 

Praktické schopnosti a zručnosti: 

• schopnosť posudzovať návrhy riešení v oblasti verejnej politiky a verejnej správy  

• pripravenosť realizovať konkrétne riešenie od makro úrovne po mikro úroveň (štát - 

samospráva) 

• určovať a 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 a Rady Európy na území SR i v medzivládnych komisiách a v centrálnych 

európskych inštitúciách 

•  prezentovať a rozširovať poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy  

• vysvetľovať a sprístupňovať teoretické a praktické poznatky o verejnej politike a verejnej 

správe verejnosti - laickej aj odbornej . 

 

Uplatnenie a profil absolventov študijného programu Medzinárodné vzťahy 

 

Študijný odbor Medzinárodné vzťahy na Vysokej škole Danubius a jej Fakulte verejnej 

politiky a verejnej správy je konštituovaný tak, aby jeho budúci absolvent bol pripravený 



uspokojiť nároky rôznych inštitúcií pôsobiacich v problematike medzinárodných vzťahov, či 

vo verejnej alebo súkromnej (obchodnej) sfére.  

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 . 

Absolventi  okrem toho nachádzajú uplatnenie v pedagogickom procese a vedeckom výskume, 

v analytickej činnosti pre verejnú a privátnu sféru, v médiách, politických stranách a 

občianskych združeniach, sú pripravení pôsobiť v medzinárodných organizáciách a inštitúciách 

nepolitického charakteru, získané vedomosti a zručnosti im umožňujú zastávať manažérske 

posty v privátnych podnikoch a pod. 

 

Vedomosti a znalosti : (Bc)stupeň: 

Teoretické vedomosti: 

Absolvent získa základné teoretické vedomosti zo spoločenskovedných disciplín  z oblasti 

medzinárodných vzťahov, pochopí základné   súvislosti  budovania medzinárodných vzťahov 

a účasti jednotlivých národných štátov v medzinárodných vzťahoch. Je schopný sa efektívne 

orientovať v medzinárodno-politických reáliách, hodnotiť a analyzovať udalosti vznikajúce vo 

sfére medzinárodnej politiky.  

 

Praktické schopnosti a zručnosti: 

Absolvent  získa schopnosť  syntetizovať, analyzovať a triediť  teoretické a empirické poznatky 

z oblasti medzinárodných vzťahov, komparovať základné  ukazovatele  z medzinárodného 

prostredia. 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

• pracovať efektívne ako člen medzinárodných tímov 

• pracovať s medzinárodnými databázami 

• využívať výpočtovú techniku k svojej práci 

• používať min. jeden svetový jazyk v odbornej komunikácií 

 

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia Medzinárodné vzťahy dokážu s 

vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti aplikovať teoretické vedomosti na rôzne praktické 

situácie a problémy súvisiace s ich uplatnením v príslušných profesiách. Dôraz sa kladie na 

hlboké znalosti z rôznych aspektov medzinárodných vzťahov – najmä politických, 

ekonomických právnych, kultúrnych a pod., komunikačné schopnosti, vrátane komunikácie v 

rámci medzinárodných tímov. 

 

Vedomosti a znalosti 2.stupňa: 

Teoretické vedomosti: 

Absolvent  študijného odboru Medzinárodné vzťahy(2. stupeň): 

• si osvojí teoreticko-metodologický systém poznatkov a ich aplikáciu v praxi,  

• nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia úzku špecializáciu v oblasti medzinárodných 

vzťahov, 

• dokáže analyzovať vývoj a procesy na medzinárodnej politickej scéne a uskutočňovať 

komparatívnu analýzu týchto procesov, 

• dokáže analyzovať situáciu v rámci vývoja štruktúr a politických procesov 

prebiehajúcich v jednotlivých regiónoch a z globálneho celosvetového hľadiska, 

 



Praktické schopnosti a zručnosti:  

• práca so štatistickými a ekonomickými údajmi, 

• samostatná koncepčná práca v nadnárodných organizáciách, 

• oblasti tvorby zahraničnej politiky, 

• pôsobenie v  diplomatických službách, 

• pôsobenie v štátnej správe, v ústredných a regionálnych štruktúrach. 

 

 

Vypracovala: Doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD. 

 

v Sládkovičove, aktualizované dňa 13.1.2022 


