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          Silné stránky           Slabé stránky 
 Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠD 

patrí k štandardným akademickým 
ustanovizniam, pripravuje odborníkov pre  
potreby trhu práce v oblasti pôsobenia verenej 
politiky a verejnej správy.  

 Pretrvávajúce problémy spojené 
s demografickým vývojom, dopady pandémie 
na proces vyučovania resp. zúženie 
vzdelávacieho priestoru pre tvorivé riešenie 
praktických úloh a analýzu prakticko-
politických súvislostí. 

 Akreditovaný študijný program Verejná politika 
a verejná správa ( bakalársky a magisterský 
stupeň, tretí stupeň). 

 Pokles záujmu študentov o výchovno-

vzdelávací proces. 

 PhDr. štúdium. 

 PhD. štúdium. 

 Vyťaženosť pedagógov (zoštíhľovanie 

pedagogického zboru, participácia na veľkom 

rozsahu agendy). 

 Reflektovaná dynamika vo vzdelávaní 
študijných programov v súlade s novými 
poznatkami a požiadavkami, potrebami praxe 
a s využitím interdisciplinárneho prístupu. 

 Vysoké pracovné zaťaženie vysokoškolských 
učiteľov nie len pedagogickými povinnosťami 
ale aj  narastajúcimi administratívnymi 
povinnosťami, čo negatívne pôsobí na 
pracovnú atmosféru a tvorivý výskumný 
potenciál. 

 Atraktívna ponuka študijných programov pre 
odbornú profiláciu študentov z rôznych oblastí 
relevantnej praxe, skladba ponuky výberových 
predmetov. 

 Slabé marketingové aktivity. 

 Dostatok výučbových priestorov (online 
výučba v čase pandemickej situácie). 

 Slabá projektová a publikačná činnosť. 

 Vybavenie zamestnancov modernými 
prostriedkami výpočtovej a kancelárskej 
techniky. 

 Dopady pandemickej situácie COVID-19 

 

 Interná podpora vedeckých projektov zo 
zdrojov VŠD. 

 

           Príležitosti           Ohrozenia 
 Knižno-edičné centrum : vyššia miera 

publikačných výstupov 
 Oslabenie viery študentov v perspektívu 

uplatnenia sa na trhu práce v danom 
kvalifikačnom predpoklade. 

 Vytváranie priestoru pre organizáciu 
vedeckých odborných konferencií  študentmi.  

 Nižšie nároky na študenta (tzv. „poľavenie“ z 
kritérií pri výberovom konaní uchádzačov) 

 Permanentne skvalitňovať úroveň výchovno-
vzdelávacieho procesu, formou 
intenzívnejšieho využívania modernej 
prístrojovej techniky a IKT vybavenia.  

 Zužovanie personálneho aparátu 
(pedagogických zamestnancov).  

 Priebežné motivovanie študentov k praktickej 

resp. kreatívnej činnosti a k aplikovaniu 

teoretických poznatkov do praxe. 

 Postupné zvyšovanie počtu záujemcov o 
štúdium s nižšími predpokladmi pre štúdium. 

 

Vypracovala: Doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD. 

v Sládkovičove, dňa 01.11.2022 

 


