
PRIEBEŽNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA HODNOTENIA ŠTUDIJNÉHO 

PROGRAMU 

 

Fakulta: Verejná politika a verejná  

Študijný program :Verejná politika a verejná správa 

Stupeň štúdia :druhý 

Forma štúdia : denná 

Metóda štúdia : prezenčná 

Akademický rok 2020/2021 

 

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ 

 

Plánovaný počet študentov 50 

Skutočný počet uchádzačov 46 

Počet prijatých študentov 44 

Počet zapísaných študentov so slovenským občianstvom 17 

Počet zapísaných študentom s iným občianstvom ako slovenským 21 

Počet študentov, ktorí predčasne ukončili štúdium (dôvod) 1 finančný 

Celkový počet študentov ku koncu AR  

 

SPOKOJNOSŤ ŠTUDENTOV S KVALITOU VÝUČBY A UČITEĽMI 

ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU   

(HODNOTENIE PODĽA VÝSLEDKOV ODOVZDANÝCH DOTAZNÍKOV) 

 

bez pripomienok (v percentách) s pripomienkami na zlepšenie (v 

percentách)         

V akademickom 2020/21 bolo 

hodnotených 11 povinných predmetov 

študijného plánu druhého stupňa štúdia 

programu Verejná politika a verejná 

správa. Zo zistení vyplýva, že podľa 

poslucháčov zložitá situácia, ktorú so 

sebou priniesla pandémia COVID-19 

nemala žiadny dopad na kvalitu výučby a 

žiadne výrazné nedostatky 

v poskytovanom vzdelávacom procese 

neboli zaznamenané v spätnej väzbe , 

keďže poslucháči hodnotili v prevahe 

dotazníkové otázky stupňom „A“ . Nižší 

stupeň hodnotenia ako „B“ sa pri 

hodnotení predmetov nevyskytol. 

 

Je potrebné naďalej posilňovať: 

• dodržiavanie vyučovacích hodín podľa 

rozvrhu, priebežné zisťovanie vedomostí 

(zodpovedá každý učiteľ, krátka forma 

testovania, bodové hodnotenie ) 

• zrozumiteľnosť výučby (grafické zobrazenie, 

power point prezentácie, dostupnosť 

materiálu, komunikácia so študentom, 

individuálny prístup k študentom počas 

konzultačných hodín). 

 

Cieľ do nasledovného obdobia: udržať kvalitu 

vzdelávacieho procesu, neklesnúť pod 

hodnotenie „B“    

 

Opatrenia: Ambíciou vo vyučovacom procese 

je naďalej zo strany vyučujúceho motivovať 

študentov k štúdiu, vytvárať na vyučovacích 



hodinách priateľskú atmosféru, iniciovať 

diskusiu k predmetným témam, zachovávať si 

objektívnosť hodnotenia a pripraviť študentov 

pre potreby a požiadavky praxe.          

 

Pozn. náročnosť z dôvodu online výučby/ 

pandémia Covid-19 

 

 

 

POČET ŠTUDENTOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI 

 

0 

 

POMER POČTU ŠTUDENTOV A UČITEĽOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

 

44:11 

 

POČET ZÁVEREČNÝCH PRÁC (I.II. III. stupeň )VEDENÝCH   UČITEĽOM 

(ŠKOLITEĽOM) ZÁVEREČNEJ PRÁCE  (priemerný a maximálny počet) 

 

Priemerný: 

5 

Maximálny: 

7 

 

POČET ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU A HODNOTENIE 

ÚROVNE VEDOMOSTÍ ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNYCH SKÚŠKACH   

 

A 17 D 3 

B 8   E  

C 3 FX  

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU (FUNKČNÉ 

MIESTA - počet) 

 

Profesor + DrSc.  

profesor 3 

univerzitný profesor  

docent 6 

univerzitný docent  

odborný asistent 2 

asistent  

lektor  

 



PRIEMERNÝ VEK UČITEĽOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

ZABEZPEČUJÚCICH PROFILOVÉ PREDMETY 

 

50 

 

POČET  VYSLANÝCH  ŠTUDENTOV FAKULTY NA MOBILITY DO 

ZAHRANIČIA V PRÍSLUŠNOM AKADEMICKOM  ROKU A POČET 

PRIJATÝCH ŠTUDENTOV V RÁMCI MOBILITY NA FAKULTU 

 

Vyslaných 0 prijatých 

 

POČET  VYSLANÝCH  UČITEĽOV FAKULTY NA MOBILITY DO ZAHRANIČIA 

V PRÍSLUŠNOM AKADEMICKOM  ROKU A POČET PRIJATÝCH UČITEĽOV 

V RÁMCI  MOBILITY NA FAKULTU 

 

vyslaných: 

 

 

prijatých: 

 

 

 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

(PODĽA DOTAZNÍKU PRE ZAMESTNANCOV FAKULTY)  

 

bez pripomienok (v percentách) 

                

                          89% 

s pripomienkami na zlepšenie (IT, študijná 

literatúra, priestory..(v percentách) 

              11% 

 výpočtová technika 

 študijné materiály 

 priestorové vybavenie učební 

 svetelná, tepelná klíma 

 hygienické zariadenia 

 

 

ROZSAH PODPORY A SLUŽIEB V CENTRE  KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 

FAKULTY (ODHAD V HODINÁCH NA ŠTUDENTA) 

 

3 hod. 

 

CELKOVÝ POČET HODÍN ODBORNEJ PRAXE SO ZMLUVNÝMI  

PRAXOVÝMI PRACOVISKAMI 

 

 



 

PODIEL KONTAKTNEJ VÝUČBY (VRÁTANE PODPORY ŠTUDENTOV) NA 

CELKOVEJ PRACOVNEJ KAPACITE UČITEĽOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

(V HODINÁCH ZA TÝŽDEŇ) 

 

 

 

POČET PRIZNANÝCH MOTIVAČNÝCH, MATERSKÝCH  A SOCIÁLNYCH 

ŠTIPENDIÍ 

 

motivačné štipendium: 

8 

materské štipendium: 

0 

sociálne štipendium: 

0 

 

 

NÁVRH OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE KVALITY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

 

Z pohľadu zamestnávateľov je potrebné posilniť praktickosť vyučovacieho procesu tak, aby 

absolventi boli schopní nadobudnuté vedomosti a zručnosti aplikovať do praxe a budovať 

potrebu systematického vzdelávania a otvorenia sa novým vedomostiam. Pre tieto 

požiadavky je potrebné viac sa zamerať na praktickú stránku vyučovacieho procesu, rozvíjať 

komunikačné schopnosti a názorovú rôznorodosť s kritickým myslením na aktuálne dianie 

prostredníctvom tvorivej práce študentov (prezentácia seminárnych prác, distribúcia 

informácií o študentských konferenciách). Pre potreby posilnenia aplikovateľnosti poznatkov 

do praxe je v rámci študijného plánu pre študentov II. ročníka magisterského štúdia zavedený 

predmet „Prax“. 

 

• Je potrebné posilniť praktickú stránku vyučovacieho procesu, tvorivosť študentov (v 

kompetencii každého vyučujúceho, seminárne práce, distribúcia informácií o možnosti účasti 

na konferenciách, pre potreby posilnenia aplikovateľnosti poznatkov do praxe je v rámci 

študijného plánu pre študentov II. ročníka magisterského štúdia zavedený predmet „Prax“). 

Neustále inovovať osnovy tak, aby odrážali aktuálne tematiky a problematiky študijného 

programu Verejná politika a verejná správa. 

 

Ciele politiky kvality FVP VS 2020/2021 

 

1. Zabezpečiť v spolupráci s vedúcimi katedry kontinuálny odborný rast zamestnancov 

fakulty.  

Spôsob hodnotenia: plánovaný počet habilitácií (1)  /uskutočnené habilitačné (1)  

Zodpovednosť: dekan fakulty 

Termín:  8/2021 

 

2. Zabezpečiť v spolupráci s vedúcimi katedry zvýšenie počtu a kvality publikačných  

výstupov zamestnancov minimálne o 10%. Venovať neustálu pozornosť príprave a 

vydávaniu potrebnej študijnej literatúry tak, aby povinné predmety boli pokryté študijnou 

literatúrou. 

Spôsob hodnotenia: monitorovanie plnenia edičného plánu , komparácia počtu výstupov 

s predchádzajúcim akademickým rokom 

Zodpovednosť: prodekanka pre medzinárodné vzťahy vedu a výskum katedier  

Termín:  8/2021 

 



3. Zvýšiť počet záujemcov o štúdium  ponúkaného študijného programu Verejná politika  a 

verejná správa o 5%. 

Spôsob hodnotenia: počet študentov v ak. roku 2019/20-počet študentov v ak. roku 

2020/2021 

Zodpovednosť: prodekan pre štúdium 

Termín : 8/2021 

 

Vypracovali členovia Programovej komisie fakulty  

:za študentov: Eduard Genserek 

:predseda Programovej komisie fakulty (hlavná zodpovedná osoba -  garant ŠP): Prof. 

PhDr. Monika Čambáliková, CSc. 

 

 

Co/ 

predseda VPC VŠD 

predseda Útvaru splnomocnenca kvality VŠD 

 


