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Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave 
Názov študijného programu: Obchodné a finančné právo (dOFP15/dOFPx15, dOFP15EN/dOFPx15EN) 
Stupeň štúdia: tretí 
 
I. Samohodnotenie plnenia štandardu SP 2 – Návrh nového študijného programu a návrh úpravy študijného programu  

SP 2.1. Návrh nového študijného programu alebo návrh úpravy študijného programu je spracovaný a predložený v súlade s 
formalizovanými procesmi vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vysokej školy (ďalej len 
„vnútorný systém“). Ak vysoká škola nemá vnútorný systém schválený, pravidlá zabezpečovania kvality sú uvedené priamo v 
príslušnom návrhu. 

Samohodnotenie plnenia1: splnené   Odkazy na dôkazy2 

Úroveň UK: Univerzita Komenského 
v Bratislave (ďalej aj „UK“) stanovila Politiky 
UK v oblasti zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania v  Dlhodobom 
zámere rozvoja UK na roky 2021-2027 (časť 
3.1.2) (ďalej aj „DZ UK“) a vo Vnútornom 
predpise č. 23/2021 schválenom Vedeckou 
radou Univerzity Komenského v Bratislave 
Vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania Univerzity 
Komenského v Bratislave (ďalej len „VP 
VSZKVV č. 23/2021“) 
 
Úroveň PraF UK: Univerzita Komenského 
v Bratislave, Právnická fakulta (ďalej aj „PraF 
UK“) si stanovila podmienky na 
zabezpečovanie kvality vysokoškolského 
vzdelávania v Dlhodobom zámere rozvoja 
Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty na obdobie rokov 2021 – 
2027 (ďalej aj „DZ PraF UK“); rovnako tak 
prostredníctvom vnútorného predpisu č. 
5/2021, ktorý bol schválený Vedeckou radou 
Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty ktorý upravuje vnútorný 
systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania v podmienkach Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
(ďalej aj „VP VSZKVV PraF UK č. 5/2021“) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
 

 
SP 2.2. Študijný program je spracovaný v súlade s poslaním a strategickými cieľmi vysokej školy, určenými v dlhodobom zámere 
vysokej školy. 

Samohodnotenie plnenia: splnené  Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: poslanie a strategické ciele UK sú 
vymedzené v DZ UK (s. 9 a násl. s. 12); v zmysle 
bodu 3.1.2 DZ UK táto zodpovedá za kvalitu 
všetkých činností na všetkých súčastiach. 
 
Úroveň PraF UK: poslanie, vízie a strategické 
ciele sú vymedzené v DZ PraF UK (s. 6 a nasl. s. 
9). Predmetný študijný program je spracovaný 
práve na uvedených strategických cieľoch 
a v súlade s nimi, rovnako tak v súlade 
s poslaním a víziou PraF UK. 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
 
 

 
SP 2.3. Sú určené osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia: splnené Odkazy na dôkazy 
Právny rámec – úroveň UK a PraF UK – Druhý oddiel druhej časti VP VSZKVV 
č. 23/2021 – čl. 20 a nasl. (Osoby zodpovedné za zabezpečovanie študijného 
programu (garanti a spolugaranti) a Rada študijného programu) 
 
Hlavná zodpovedná osoba za uskutočňovanie študijného programu (garantka): 
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc (funkcia: profesor) 
 
Ďalšie zodpovedné osoby (spolugaranti v zmysle vnútorného systému 
zabezpečovania kvality): 
prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. (funkcia: profesor) 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
Menovací dekrét prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 
z 09.05.2022 
 
Menovací dekrét prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 
z 09.05.2022 
 

 
1Vysoká škola v časti Samohodnotenie plnenia stručne popíše politiky a postupy plnenia príslušného štandardu alebo sa odkáže na konkrétne 
ustanovenia existujúceho interného predpisu, postupu, záznamu/-ov, informačného systému, zmluvy a pod., ktoré pri jeho plnení realizovala. Stručne 
zhodnotí výsledok a mieru plnenia štandardu a zámery na zabezpečenie súladu v príslušnej oblasti pri uskutočňovaní študijného programu. 
2 Vysoká škola v časti Odkazy na dôkazy uvedie zoznam dôkazov (súvisiace interné predpisy, interné záznamy, časti opisu študijného programu, 
informačné listy, vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky, miesto v informačnom systéme, miesto na webovej stránke, záznam študenta 
a podobne), ktorými môže preukázať plnenie štandardu vrátane elektronického odkazu na dôkaz. Ak dôkaz nie je možné sprístupniť pracovnej skupine 
vzdialene, predloží ho počas posudzovania na mieste.  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
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doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. (funkcia: docent) 
 
 
doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE (funkcia: docent) 
 
 
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. (funkcia: docent) 

Menovací dekrét doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 
z 09.05.2022 
 
Menovací dekrét doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE 
z 09.05.2022 
 
Menovací dekrét doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. z 09.05.2022 
 

 
SP 2.4. Do prípravy návrhu študijného programu sú zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany.  

Samohodnotenie plnenia: splnené Odkazy na dôkazy 

Úroveň UK: 

Zapojenie študentov UK do všetkých štruktúr 
a procesov na zabezpečenie kvality na UK je 

zabezpečené  
- strategickými cieľmi DZUK 

- ustanoveniami  VP VSZKVV č. 23/2021 

(najmä Prvá a Druhá časť) 
- získavaním a vyhodnocovaním študentskej 

spätnej väzby hodnotením predmetov, 

vyučujúcich a študijných programov  
- zapájaním študentov do tvorivej činnosti 

účasťou na publikovaní a spoluriešení 

projektov. Úroveň aktivizácie a motivácie 
vyučujúcim je v súlade s popisom študijného 

programu.  

 
Zapojenie externých zainteresovaných strán do 

všetkých štruktúr a procesov na zabezpečenie 

kvality na UK je zabezpečené  
- strategickými cieľmi Dlhodobého zámeru UK 

- ustanoveniami  VP VSZKVV č. 23/2021 

(najmä Prvá a Druhá časť) 
 

Úroveň PraF UK: 
Zapojenie študentov PraF UK do všetkých 
štruktúr a procesov na zabezpečenie kvality na 
UK je zabezpečené: 

- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK č. 5/2021 

(členstvo študentov v Akreditačnej 
rade fakulty, Rade pre kvalitu 
fakulty, Rade študijného programu) 

 
Zapojenie externých zainteresovaných strán do 
všetkých štruktúr a procesov na zabezpečenie 
kvality na PraF UK zabezpečené 
prostredníctvom VP VSK PraF UK (člen z 
externého prostredia v Akreditačnej rade, Rade 
pre kvalitu, Rade študijného programu) 
 
Právny rámec – úroveň UK a PraF UK – Druhý 
oddiel druhej časti VP VSZKVV č. 23/2021 – čl. 
20 a nasl. (osobitne čl. 24 ods. 4) 
 
Členovia Rady študijného programu  

- z radov študentov: Mgr. Regina 
Šťastová 

- z externého prostredia (zástupca 
alebo zástupcovia zamestnávateľov 
z príslušnej oblasti vzdelávania): 
Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD. – 
Slovenská akadémia vied, Ústav 
štátu a práva 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menovací dekrét Mgr. Regina Šťastová z 09.05.2022 
 
Menovací dekrét Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD. z 09.05.2022 

 
SP 2.5. Študijný program je priradený k študijnému odboru a je zdôvodnená miera jeho obsahovej zhody s príslušným študijným 
odborom. V prípade študijných programov v kombinácii dvoch študijných odborov alebo ak ide o interdisciplinárne štúdiá, je študijný 
program priradený k príslušným študijným odborom a je zdôvodnená miera jeho obsahovej zhody s príslušnými študijnými odbormi.  

Samohodnotenie plnenia: splnené  Odkazy na dôkazy 
Priradenie k študijnému odboru 30. právo 
[ex 3.04.10 obchodné a finančné právo] 
 
ISCED-F kód odboru: 0421 Law 
 

 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/uchadzac/2022_2023/PhD_pravo_2022_23_V1.pdf 
 
 
 
Opis študijného programu 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/uchadzac/2022_2023/PhD_pravo_2022_23_V1.pdf
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Študijný odbor zahŕňa teoretické znalosti a 
praktické zručnosti v chápaní a aplikácii 
práva. Právo predstavuje vzájomne 
prepojenú a vnútorne štruktúrovanú sústavu 
všeobecne záväzných noriem upravujúcich 
fungovanie ľudskej spoločnosti v súlade s 
princípmi demokracie a právneho štátu. 
Štúdium práva prebieha z perspektívy 
právneho poriadku Slovenskej republiky v 
kontexte práva Európskej únie a 
medzinárodného práva alebo z perspektívy 
nadnárodného práva, zohľadňujúc aj 
právnu komparatistiku. Vychádza zo zásady 
demokratického právneho štátu, úcty k 
človeku, ochrany základných práv a slobôd, 
ako aj princípov poctivej právnickej 
profesijnej a vedeckej činnosti. Vnútorne sa 
člení podľa jednotlivých právnych odvetví.  
 
Študijné programy 3. stupňa sa spravidla 
zameriavajú na jednotlivé právne odvetvia 
alebo právno-vedné disciplíny, prípadne ich 
kombinácie. 

 
https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/ 
 
 

 
SP 2.6. V študijnom programe je jasne špecifikovaná a komunikovaná úroveň kvalifikácie, ktorú získavajú študenti jeho úspešným 
absolvovaním, pričom kvalifikácia zodpovedá príslušnej úrovni vzdelania podľa kvalifikačného rámca.  

Samohodnotenie plnenia: splnené 
  

Odkazy na dôkazy 

Doktorandský stupeň 
 
Kvalifikácia, ktorú študenti získavajú jeho 
úspešným absolvovaním 

- Tretí stupeň vysokoškolského 
vzdelania (v zmysle úrovne 
národného kvalifikačného 
rámca Slovenskej republiky – 
SKKR) 

- Tretí stupeň vysokoškolského 
vzdelania – akademicky 
orientované doktorandské 
študijné programy vysokých škôl 
(v zmysle stupňa vzdelania 
podľa medzinárodnej 
štandardnej klasifikácie 
vzdelania ISCED) 

 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/uchadzac/2022_2023/PhD_pravo_2022_23_V1.pdf 
 
Opis študijného programu 
 
https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/ 

 
 

 
SP 2.7.  V študijnom programe je jasne špecifikovaný profil absolventa, pričom v jeho rámci sú prostredníctvom deskriptorov vymedzené 
a komunikované výstupy vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu 
kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich 
absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
V zmysle vymedzenia profilu absolventa a cieľov vzdelávania podľa Opisu študijného programu Opis študijného programu (Profil absolventa 

a ciele vzdelávania) 
 
Opis študijného programu 
 
https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-
studium/ 
 
 

 

SP 2.8. Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania 
na výkon povolania. V študijnom programe sú indikované povolania, na výkon ktorých je potrebná získaná kvalifikácia. Tieto 
skutočnosti sú potvrdené vyjadreniami relevantných externých zainteresovaných strán alebo súhlasným stanoviskom právnickej osoby 
uvedenej v opise príslušného študijného odboru, ak si to opis vyžaduje, alebo súhlasným stanoviskom príslušného ministerstva na 
uskutočňovanie študijného programu, ak ide o štátnu vysokú školu, resp. o kvalifikáciu pre výkon regulovaných povolaní.  

Samohodnotenie plnenia štandardu: splnené Odkazy na dôkazy 
V zmysle vymedzenia uplatniteľnosti podľa Opisu študijného programu. 
 
K predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi sa nevyžaduje stanovisko 
právnickej osoby uvedenej v opise príslušného študijného odboru. 

Opis študijného programu (Uplatniteľnosť) 
 
Opis študijného programu 
 
https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-
studium/ 
 

SP 2.9. Odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a ďalších vzdelávacích činností študijného programu a 
podmienky na úspešné ukončenie štúdia umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania uvedených v profile absolventa a zaručujú 
prístup k aktuálnym vedomostiam, zručnostiam a kompetentnostiam vrátane prenositeľných spôsobilostí, ktoré ovplyvňujú osobný 

https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/
https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/
https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/
https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/
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rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických 
spoločnostiach. V prípade profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov je obsah študijného programu zostavený tak, 
aby umožňoval dosiahnuť zamestnávateľmi očakávané výstupy vzdelávania s akcentom na rozvoj praktických profesijných zručností v 
príslušnom odvetví hospodárstva alebo spoločenskej praxe.  

Samohodnotenie plnenia štandardu: splnené Odkazy na dôkazy 
V zmysle vymedzenia štruktúry a obsahu študijného programu podľa Opisu študijného 
programu. 
 

Opis študijného programu (Štruktúra a obsah 
študijného programu) 
 
Študijný plán a informačné listy predmetov 
 
Opis študijného programu 
 
https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-
studium/ 
 

 
SP 2.10. Študijný program má stanovenú štandardnú dĺžku štúdia, určenú pracovnú záťaž pre jednotlivé študijné predmety vyjadrenú 
v ECTS kreditoch a počet hodín kontaktnej výučby s výnimkou, ak to nevyžaduje povaha vzdelávacej činnosti. Štandardná dĺžka štúdia, 
pracovná záťaž a počet hodín kontaktnej výučby umožňujú dosiahnutie výstupov vzdelávania a zodpovedajú forme študijného 
programu.  

Samohodnotenie plnenia štandardu: splnené Odkazy na dôkazy 

V zmysle vymedzenia štruktúry a obsahu študijného programu podľa Opisu študijného 
programu. 
 

Opis študijného programu (Štruktúra a obsah 
študijného programu) 
 
Študijný plán a informačné listy predmetov 
 
Opis študijného programu 
 
https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-
studium/ 
 

 
SP 2.11. V prípade profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov je súčasťou ich obsahu povinná odborná prax študentov 
v zmluvne spolupracujúcej organizácii v celkovom rozsahu aspoň jeden semester, ktorej účelom je rozvoj praktických profesijných 
zručností. Odborná prax umožňuje študentovi vykonávať činnosti, prostredníctvom ktorých si osvojí pracovné postupy typické pre 
príslušnú úroveň kvalifikácie a príslušný študijný odbor, má možnosť podieľať sa na odborných procesoch, projektoch a prostredníctvom 
konkrétnych úloh nadobúdať vedomosti, zručnosti a kompetentnosti relevantné pre výkon príslušných profesií. Odborná prax môže byť 
uskutočnená ako súvislá alebo rozdelená na viacero kratších časových období v nadväznosti na potreby príslušného študijného programu 
a podmienky spolupracujúcej organizácie, v ktorej sa odborná prax uskutočňuje.  

Samohodnotenie plnenia štandardu: splnené Odkazy na dôkazy 
V danom prípade ide o akademicky orientovaný študijný program. 
 

Opis študijného programu 
(Základné údaje o študijnom 
programe – písm. e) 

 
SP 2.12. Študijný program má jednoznačne určenú úroveň a povahu tvorivých činností, vyžadovanú na úspešné ukončenie štúdia, najmä 
vo väzbe na záverečnú prácu.  

Samohodnotenie plnenia štandardu: splnené Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: VP VSZKVV č. 23/2021 , čl.  56 
 
Dizertačná práca musí byť zadávaná tak, aby jej spracovaním a obhajobou študent 
preukázal schopnosť: 
1. koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať podstatnú časť výskumu s 
vedeckou 
integritou, 
2. kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových a zložitých konceptov, 
3. komunikovať s kolegami, širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou 
svoju oblasť expertízy, 
4. prispieť pôvodným výskumom k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania 
prostredníctvom realizácie rozsiahleho súboru prác, z ktorých niektoré sú hodné 
recenzného publikovania na národnej alebo medzinárodnej úrovni, 
5. v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technologický, 
spoločenský alebo kultúrny pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach 
 
Dizertačnou prácou študent preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú 
vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú 
teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť; dizertačná práca sa musí vyznačovať 
vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom 
existujúcej vedeckej literatúry.  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

 
II. Samohodnotenie štandardu 3 – Schvaľovanie študijného programu  

 
SP 3.1. Študijný program je schválený v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému a je zaručené nezávislé, nezaujaté, 
objektívne, odborne fundované, transparentné a spravodlivé posúdenie návrhu na schválenie študijného programu, do ktorého sú zapojení 

https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/
https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/
https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/
https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
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študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. Je zaručené, že osoby posudzujúce a schvaľujúce študijný program sú iné ako 
osoby, ktoré pripravujú návrh študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia štandardu: splnené Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: VP VSZKVV č. 23/2021 (najmä v rámci 
Druhej časti VP) 
 
Úroveň PraF UK: VP VSZKVV PraF UK č. 5/2021 
(najmä v rámci Druhej časti VP) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
 

 
III. Samohodnotenie štandardu 4 – Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta  
 
SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie 
výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- Štatút UK 
- DZ UK 
- VP VSZKVV č. 23/2021 (najmä 

v rámci Druhej časti VP) 
- Štipendijný poriadok UK 
- Etický kódex a pravidlá tvorivej 

činnosti na UK (VP VSZKVV č. 
23/2021 – Ôsma časť) 

- VP č. 20/2019 Študijný poriadok 
v znení VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 
k Študijnému poriadku  

- VP č. 23/2014 k zabezpečeniu 
všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre 
študentov so špecifickými 
potrebami 

 
Úroveň PraF UK: 

- Štatút PraF UK 
- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 
- Študijný poriadok PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2022/VP_2022_04.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 

 
SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce 
vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto 
vzdelávania sú uznávané vysokou školou.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Internacionalizácia vzdelávania je 
strategickým cieľom definovaným v DZ. 
 
VP č. 7/2012 Smernica rektora UK Pravidlá 
tvorby, rozdelenia a použitia finančných 
prostriedkov určených na podporu 
zahraničných mobilít doktorandov. 
 
VP č. 3/2016 Smernica rektora UK o 
pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu 
Európskeho spoločenstva Erasmus+. 
 
VP č. 11/2016 Smernica rektora UK, ktorou sa 
upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v 
súvislosti so štúdiom zahraničných študentov 
na UK v znení dodatku č. 1. 
 
OR č. 8/2002 Rokovací poriadok koordinačnej 
porady na prerokovanie ponuky zahraničných 
pobytov študentov a pracovníkov UK. 
 
Úroveň UK: 

- Štatút UK 
- DZ UK 
- VP VSZKVV č. 23/2021 (napr. čl. 

57 – Všeobecné zásady 
uskutočňovania vzdelávacieho 
procesu) 

- Štipendijný poriadok UK 
- VP č. 20/2019 Študijný poriadok 

v znení VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 
k Študijnému poriadku  

 
Úroveň PraF UK: 

- Štatút PraF UK 
- DZ PraF UK 

https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/8-zahranicne-studium-a-
zahranicni-studenti/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2022/VP_2022_04.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/8-zahranicne-studium-a-zahranicni-studenti/
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/8-zahranicne-studium-a-zahranicni-studenti/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
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- VP VSZKVV PraF UK 
- Študijný poriadok PraF UK 
- ERASMUS + 

 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2022/VP_2022_04.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy 
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/ 
 
Zmluvy ERASMUS+ 

 
SP 4.3. Používané formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov stimulujú študentov prijímať aktívnu rolu 
v procese učenia sa a rozvoji akademickej kariéry. Študenti sú zapájaní do tvorivých činností vysokej školy primerane vo vzťahu k 
výstupom vzdelávania a úrovni kvalifikačného rámca študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK 
- VP VSZKVV č. 23/2021 (napr. čl. 

57 Všeobecné zásady 
uskutočňovania vzdelávacieho 
procesu a celkovo Šiesta časť) 

- VP č. 20/2019 Študijný poriadok 
v znení VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 
k Študijnému poriadku  

 
 

 
Úroveň PraF UK: 

- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 
- Študijný poriadok PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
Prípadne 
Erasmus+ 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf 
Legislatíva k podpore študentov so špecifickými potrebami 
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-
podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/dokumenty-a-odkazy/legislativa/ 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 

 
SP 4.4. V rámci študijného programu je posilňovaný zmysel pre autonómiu, samostatnosť a sebahodnotenie a zároveň je študentom 
poskytované primerané vedenie a podpora učiteľov založená na vzájomnom rešpekte a úcte.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK 
- VP VSZKVV č. 23/2021 

- VP č. 20/2019 Študijný poriadok 

v znení VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 

k Študijnému poriadku 

- Etický kódex - VP VSZKVV č. 

23/2021 (ôsma časť) 

- VP. č. 23/2014 k zabezpečeniu 
všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre 
študentov so špecifickými 
potrebami 

 
Úroveň PraF UK: 

- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 
- Študijný poriadok PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 

 
SP 4.5. Študijný program je uskutočňovaný spôsobom, ktorý posilňuje vnútornú motiváciu študentov neustále sa zdokonaľovať, vedie 
k dodržiavaniu princípov akademickej etiky alebo profesijnej etiky, ak ide o profesijne orientovaný bakalársky študijný program.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK 
- VP VSZKVV č. 23/2021 

- VP č. 20/2019 Študijný poriadok 

v znení VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 

k Študijnému poriadku 

- Etický kódex - VP VSZKVV č. 

23/2021 (ôsma časť) 

- VP. č. 23/2014 k zabezpečeniu 
všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre 
študentov so špecifickými 
potrebami 

- VP č. 13/2018 schválený AS UK 
Disciplinárny poriadok UK pre 
študentov 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2022/VP_2022_04.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf
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- VP č. 14/2018 schválený AS UK 
Rokovací poriadok disciplinárnej 
komisie UK pre študentov 

 
Úroveň PraF UK: 

- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 
- Študijný poriadok PraF UK 

 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 

 
SP 4.6. Študijný program má stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v študijnom 
programe. Výsledky hodnotenia musia byť zaznamenané, dokumentované a archivované.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- VP VSZKVV č. 23/2021 (napr. čl. 
57 – Všeobecné zásady 
uskutočňovania vzdelávacieho 
procesu; prípade Pravidlá 
hodnotenia študentov vo 
všeobecnosti v rámci Šiestej 
časti) 

- VP č. 20/2019 Študijný poriadok 

v znení VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 

k Študijnému poriadku 

 
Úroveň PraF UK: 

- VP VSZKVV PraF UK 
- Študijný poriadok PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 
 
Špecifikácia pravidiel, kritérií a metód hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe 
v rámci Informácií o podmienkach absolvovania predmetov (dostupné pre každé pracovisko v rámci 
webu pracoviska – sekcia Dokumenty - Informácie o podmienkach absolvovania predmetov) 
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ 
 
Informačné listy predmetov študijného plánu 

 
SP 4.7. Metódy a kritériá hodnotenia sú vopred známe a prístupné študentom; sú zahrnuté v jednotlivých častiach/predmetoch/moduloch 
programu a sú vhodné na spravodlivé, konzistentné, transparentné overenie získaných vedomostí, zručností a spôsobilostí.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- VP VSZKVV č. 23/2021 (napr. čl. 
57 – Všeobecné zásady 
uskutočňovania vzdelávacieho 
procesu; prípade Pravidlá 
hodnotenia študentov vo 
všeobecnosti v rámci Šiestej 
časti) 

- VP č. 20/2019 Študijný poriadok 

v znení VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 

k Študijnému poriadku 

 
Úroveň PraF UK: 

- VP VSZKVV PraF UK 
- Študijný poriadok PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 
 
Špecifikácia pravidiel, kritérií a metód hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe 
v rámci Informácií o podmienkach absolvovania predmetov (dostupné pre každé pracovisko v rámci 
webu pracoviska – sekcia Dokumenty - Informácie o podmienkach absolvovania predmetov) 
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ 
 
Informačné listy predmetov študijného plánu 

 
SP 4.8. Hodnotenie poskytuje študentom spoľahlivú spätnú väzbu na zistenie miery plnenia výstupov vzdelávania, ktorá je v prípade 
potreby spätá s poradenstvom v oblasti napredovania v štúdiu.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- VP VSZKVV č. 23/2021 (napr. čl. 
57 – Všeobecné zásady 
uskutočňovania vzdelávacieho 
procesu; prípade Pravidlá 
hodnotenia študentov vo 
všeobecnosti v rámci Šiestej 
časti) 

- VP č. 20/2019 Študijný poriadok 

v znení VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 

k Študijnému poriadku 

 
Úroveň PraF UK: 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
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- VP VSZKVV PraF UK 
- Študijný poriadok PraF UK 

 
Špecifikácia pravidiel, kritérií a metód hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe 
v rámci Informácií o podmienkach absolvovania predmetov (dostupné pre každé pracovisko v rámci 
webu pracoviska – sekcia Dokumenty – Informácie o podmienkach absolvovania predmetov) 
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ 
 
Informačné listy predmetov študijného plánu 
 
Hlavným študijným poradcom je prodekanka pre doktorandské štúdium. Zástupcovia vedúcich 
katedier a riaditeľov ústavov sú študijnými poradcami z titulu svojej funkcie. 
 

 
SP 4.9. Ak to okolnosti umožňujú, hodnotenie študentov študijného programu vykonáva viacero učiteľov.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- VP VSZKVV č. 23/2021 (napr. čl. 
57 – Všeobecné zásady 
uskutočňovania vzdelávacieho 
procesu; prípade Pravidlá 
hodnotenia študentov vo 
všeobecnosti v rámci Šiestej 
časti) 

- VP č. 20/2019 Študijný poriadok 

v znení VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 

k Študijnému poriadku 

 
Úroveň PraF UK: 

- VP VSZKVV PraF UK 
- Študijný poriadok PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 

 
SP 4.10.  Študenti majú možnosť využiť prostriedky nápravy voči výsledkom svojho hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé 
zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- VP VSZKVV č. 23/2021 (Pravidlá 
hodnotenia študentov vo 
všeobecnosti v rámci Šiestej 
časti; osobitne Siedma časť – 
Pravidlá preskúmavania 
podnetov a iných obdobných 
podaní študentov) 

- VP č. 20/2019 Študijný poriadok 

v znení VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 

k Študijnému poriadku 

 
Úroveň PraF UK: 

- VP VSZKVV PraF UK 
- Študijný poriadok PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 

 
IV. Samohodnotenie štandardu 5 – Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania  

 
SP 5.1. Študijný program sa uskutočňuje podľa vopred definovaných a verejne ľahko prístupných pravidiel štúdia vo všetkých fázach 
študijného cyklu, ktorými sú prijímacie konanie, priebeh a hodnotenie štúdia, uznávanie vzdelania, ukončenie štúdia, udeľovanie titulu 
a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom vzdelaní. Zohľadňujú sa osobitosti vyplývajúce zo špecifických potrieb študentov.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- Štatút UK  
- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá časť 

– pravidlá monitorovania a 
pravidelného hodnotenia študijných 
programov; Piata časť – Pravidlá 
schvaľovania vedúcich záverečných 
prác a školiteľov záverečných prác; 
Šiesta časť – Pravidlá hodnotenia 
študentov; Ôsma časť Etický kódex a 
pravidlá tvorivej činnosti UK) 

- VP č. 20/2019 Študijný poriadok 

v znení VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 

k Študijnému poriadku 

- Rokovací poriadok Vedeckej rady UK 

(VP č. 12/2014) 

- VP č. 4/2021 schválený VR UK 

Pravidlá prijímacieho konania na UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/vp_2014_12.pdf  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/vp_2014_12.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
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- Smernica rektora č. 23/2014 UK k 

zabezpečeniu všeobecne prístupného 

akademického prostredia pre 

študentov so špecifickými potrebami 

 
Úroveň PraF UK: 

- VP VSZKVV PraF UK 
- Študijný poriadok PraF UK 

 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 

 
SP 5.2. V študijnom programe sú jasne špecifikované požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu, ktoré zodpovedajú úrovni 
kvalifikačného rámca. Prijímacie konanie je spoľahlivé, spravodlivé a transparentné. Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú vopred 
zverejnené a ľahko prístupné. Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, 
ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. Výber uchádzačov je založený na zodpovedajúcich metódach 
posudzovania ich spôsobilosti na štúdium.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- Štatút UK  
- VP VSZKVV č. 23/2021 

- VP č. 20/2019 Študijný poriadok 

v znení VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 

k Študijnému poriadku 

- VP č. 4/2021 schválený VR UK 

Pravidlá prijímacieho konania na UK 

 
Úroveň PraF UK: 

- VP VSZKVV PraF UK 
- Študijný poriadok PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 
 
Informácie o prijímacom konaní prehľadne uverejnené na webe fakulty pre jednotlivé študijné 
programy (napr. vymedzenie kritérií prijímacieho konania, spôsobu podania prihlášky atď.). 
https://www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/ 

 
SP 5.3. Pravidlá uskutočňovania študijného programu upravujú a umožňujú uznávanie štúdia a častí štúdia v súlade s Dohovorom o 
uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského  vzdelávania v európskom regióne tak, aby sa podporovala domáca i zahraničná 
mobilita študentov.  

Samohodnotenie plnenia: splnené  Odkazy na dôkazy 
Právomoc nie je v danom prípade prenechaná jednotlivým fakultám, ale Univerzite 
ako takej. PraF UK v plnom rozsahu kooperuje s Rektorátom UK a príslušnými 
oddeleniami, v súlade s vnútornými predpismi vysokej školy (osobitne je potrebné 
spomenúť činnosť prodekanky pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium a 
Oddelenia medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia). 
 
Úroveň UK: 

- Štatút UK 
- Organizačný poriadok Rektorátu UK (VP 22/2021) 
- VP č. 20/2019 Študijný poriadok v znení VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 k 

Študijnému poriadku 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_22.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 

 
SP 5.4. V rámci uskutočňovania študijného programu je zaručené efektívne využívanie nástrojov na zabezpečenie výskumnej integrity a 
na prevenciu a riešenie plagiátorstva a ďalších akademických podvodov.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 
DZ UK (strategické ciele v bode 1.1.5) 
VP VSZKVV č. 23/2021 (Ôsma časť - Etický 
kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK) 
VP č. 4/2022 Smernica rektora UK Rokovací 
poriadok Etickej rady UK 
VP č. 13/2018 schválený AS UK Disciplinárny 
poriadok UK pre študentov 
VP č. 14/2018 schválený AS UK Rokovací 
poriadok disciplinárnej komisie UK pre 
študentov 
 
 
Úroveň PraF UK: 
VP VSZKVV PraF UK (Etická rada fakulty) 
Študijný poriadok PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_04.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf 
 

 

 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 

 
SP 5.5. Študenti študijného programu majú k dispozícii efektívne mechanizmy preskúmavania podnetov, ktorými sa domáhajú ochrany 
svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnievajú, že boli porušené, alebo poukazujú na konkrétne nedostatky 
v činnosti alebo v nečinnosti vysokej školy. Preskúmavanie podnetov je transparentné a uskutočňuje sa za účasti zástupcov študentov. 
Podávateľom podnetov je poskytovaná spätná väzba o výsledkoch preskúmania podnetov a o prijatých opatreniach.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_22.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_04.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
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Úroveň UK: 
- DZ UK (strategické ciele v bode 1.2.2) 
- VP VSZKVV č. 23/2021 (Siedma časť – 

Pravidlá preskúmavania podnetov a iných 
obdobných podaní študentov) 

 
 
Úroveň PraF UK: 

- VP VSZKVV PraF UK 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-
2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_04.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
 

 
SP 5.6. Úspešné ukončenie študijného programu potvrdzuje vysoká škola udelením akademického titulu, vydaním vysokoškolského 
diplomu, ako aj vydávaním ďalšej dokumentácie (dodatok k diplomu) vysvetľujúcej získanú kvalifikáciu vrátane dosiahnutých 
výsledkov vzdelávania, kontext, úroveň a obsah úspešne zavŕšeného štúdia. Táto dokumentácia je v súlade s príslušnými predpismi.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Riešené na úrovni rektorátu v spolupráci s PraF UK. 
 
Úroveň UK: 

- Vnútorný predpis č. 20/2019 schválený Akademickým senátom 
Univerzity Komenského v Bratislave Študijný poriadok Univerzity 
Komenského v Bratislave 

- VP č. 24/2015 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 1/2005 
Smernice rektora UK Imatrikulačný a promočný poriadok UK v znení 
dodatku č. 1 a 2 

- Organizačný poriadok Rektorátu UK (VP 22/2021) 

- VP č. 4/2010 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu 

UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych 

dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní 

štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb 

 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/Vp_2015_24.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_22.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_04.pdf 
 
 
 
 
 

 
V. Samohodnotenie štandardu 6 – Učitelia študijného programu  

 
SP 6.1. Vysoká škola zaručuje pre študijný program učiteľov, ktorých kvalifikácia, rozvrhnutie pracovnej záťaže, úroveň výsledkov 
tvorivých činností, praktické skúsenosti, pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania, 
ktorých jazykové zručnosti zodpovedajú jazykom uskutočňovania študijného programu a ktorých počet a pracovná kapacita 
zodpovedajú počtu študentov a personálnej náročnosti vzdelávacích činností.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK (časť 1.1.2 a 1.1.3) 
- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá časť – 

Pravidlá vytvárania, schvaľovania, 
uskutočňovania a úpravy každého 
študijného programu; Tretia časť – 
Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých 
predmetov študijných programov; Piata 
časť – Pravidlá schvaľovania vedúcich 
záverečných prác a školiteľov 
záverečných prác; Ôsma časť – Etický 
kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK;  
Jedenásta časť – Pravidlá určovania 
požiadaviek na výber vysokoškolských 
učiteľov) 

- VP č. 16/2019 Smernica rektora UK Úplné 
znenie VP č. 23/2018 Smernice rektora 
UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK 
v znení dodatkov č. 1 až 2 

- VP č. 2/2010 Smernica rektora UK, ktorou 
sa určuje minimálna hranica normatívu 
priamej výučby na fakultách UK 

- VP č. 14/2014 schválený AS UK Zásady 
výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských 
učiteľov, pracovných miest výskumných 
pracovníkov, funkcií profesorov a 
docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov UK 

- pravidelným vypracúvaním Vnútorných 
hodnotiacich správ o vzdelávacej činnosti 
a o vedecko-výskumnej činnosti 

 
Úroveň PraF UK: 

- VP VSZKVV PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-
2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_16.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_02.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
 
Anketové hodnotenie pedagógov (čl. 2 ods. 2 písm. i) a čl 2 ods. 11 študijného poriadku) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_04.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/Vp_2015_24.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_22.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_04.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_16.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_16.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_02.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
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- realizácia každoročného anketového 
hodnotenia pedagógov 

 
SP 6.2. Odborná kvalifikácia učiteľov zabezpečujúcich študijný program je minimálne o stupeň vyššia než kvalifikácia dosahovaná jeho 
ukončením. Od tejto požiadavky je možné upustiť v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä lektori cudzích jazykov, učitelia 
zabezpečujúci prax, odborníci z praxe a doktorandi.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Všetci vysokoškolskí učitelia zabezpečujúce predmety v rámci študijného programu majú minimálne akademický 
titul PhD. 
Výnimku môžu tvoriť: 

- vyučujúci cudzích jazykov 
- doktorandi 
- odborníci z praxe zabezpečujúci niektoré čiastkové vzdelávacie aktivity 

 

Opis študijného programu 
(Personálne zabezpečenie 
študijného programu) 
 
Študijný plán študijného 
programu (s vyznačením 
vyučujúcich) a informačné listy 
(s vyznačením vyučujúcich) 
 
Zoznam vedecko-
pedagogických zamestnancov 
na ustanovený týždenný 
pracovný čas zabezpečujúcich 
predmety študijného programu 

 
SP 6.3. Profilové študijné predmety sú štandardne zabezpečované vysokoškolskými učiteľmi vo funkcii profesora alebo vo funkcii 
docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole v príslušnom študijnom odbore alebo súvisiacom odbore na ustanovený týždenný pracovný čas. 
V študijných programoch s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú profilové študijné predmety zabezpečované aj vysokoškolskými 
učiteľmi, ktorí sú skúsenými odborníkmi z príslušného odvetvia hospodárstva alebo spoločenskej praxe a ktorí pôsobia na vysokej škole 
na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas. Je zaručená udržateľnosť personálneho zabezpečenia profilových 
predmetov študijného programu z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
V zmysle vymedzenia personálneho zabezpečenia študijného programu podľa Opisu študijného programu. 
 
Zoznam učiteľov študijného programu vyučujúcich profilové predmety s titulom profesor a docent: 
prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. 
doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 
doc. JUDr. Matej Kačaljak, PhD. 
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 
doc. Dr. iur. Angelika Mašurová 
doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. 
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 
 

Opis študijného programu 
(Personálne zabezpečenie 
študijného programu) 
 
Študijný plán študijného 
programu (s vyznačením 
profilových predmetov a s 
vyznačením ich vyučujúcich) 
a informačné listy týchto 
profilových predmetov (s 
vyznačením vyučujúcich) 
 

 
SP 6.4. Vysoká škola má určenú osobu, ktorá má príslušné kompetencie a nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a 
zabezpečenie kvality študijného programu alebo inak vymedzenej ucelenej časti študijného programu podľa čl. 6, ods. 7 až 11 
štandardov pre študijný program a zabezpečuje profilový predmet. Táto osoba pôsobí vo funkcii profesora v príslušnom študijnom 
odbore na ustanovený týždenný pracovný čas; ak ide o bakalársky študijný program, pôsobí vo funkcii profesora alebo vo funkcii 
docenta v príslušnom študijnom odbore na ustanovený týždenný pracovný čas. Táto osoba zároveň nenesie hlavnú zodpovednosť za 
uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu na inej vysokej škole v Slovenskej republike. Jedna a tá istá osoba 
môže niesť hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality najviac troch študijných programov. Do tohto počtu 
sa nezapočítavajú prípady súbehov podľa čl. 7 ods. 3, písm. b) až h) štandardov pre študijný program.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Hlavná zodpovedná osoba za uskutočňovanie študijného programu (garantka): 
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (funkcia: profesor) 
 
Zabezpečovanie profilových predmetov: 

- Aktuálne otázky obchodného práva (PP) 
- Príprava projektu dizertačnej práce z obchodného a finančného práva (PP) 

 

Menovací dekrét prof. JUDr. Mária 
Patakyová, CSc. z 09.05.2022 
 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3851 
 
Informačné listy profilových predmetov 
zabezpečovaných hlavnou zodpovednou 
osobou za uskutočňovanie študijného 
programu. 

 
SP 6.5. Osoby, ktoré vedú záverečné práce, vykonávajú aktívnu tvorivú činnosť alebo praktickú činnosť na úrovni zodpovedajúcej 
stupňu študijného programu v problematike odborného a tematického zamerania vedených prác. Školiteľmi dizertačných prác sú 
osoby vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta alebo inej obdobnej funkcii vo výskumnej inštitúcii zmluvne spolupracujúcej pri 
zabezpečovaní študijného programu tretieho stupňa s vysokou školou.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- VP VSZKVV č. 23/2021 (Piata časť –
Pravidlá schvaľovania vedúcich 
záverečných prác a školiteľov 
záverečných prác) 

 
Úroveň PraF UK: 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3851
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf


 

Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu  
Príloha 1. ŽIADOSTI O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  
podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. 

ID konania:  
 

T_Z_VHSSP_1/2020   Strana 12 z 21 

- VP VSZKVV PraF UK 

 
SP 6.6. Učitelia študijného programu rozvíjajú svoje odborné, jazykové, pedagogické, digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti.  

 
Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK  
- VP VSZKVV č. 23/2021 (Trinásta časť –

Pravidlá zabezpečovania profesijného 
rozvoja vysokoškolských učiteľov, 
výskumných pracovníkov a umeleckých 
pracovníkov vysokej školy) 

 
Úroveň PraF UK: 

- VP VSZKVV PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 

 
SP 6.7. V prípade učiteľských kombinačných študijných programov zaručuje vysoká škola aktivizovanie učiteľov podľa čl. 6 odsekov 1 
až 6 štandardov pre študijný program osobitne pre každú aprobáciu v súlade s príslušnosťou vyučovacieho predmetu k študijnému 
odboru a osobitne pre učiteľský základ.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Neuplatňuje sa  

 
SP 6.8. V prípade prekladateľských a tlmočníckych kombinačných študijných programov zaručuje vysoká škola aktivizovanie učiteľov 
podľa čl. 6 odsekov 1 až 6 štandardov pre študijný program osobitne pre každú aprobáciu v súlade s príslušnosťou k jazyku a osobitne 
pre translatologický základ.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Neuplatňuje sa  

 
SP 6.9. V prípade študijných programov v kombinácii dvoch študijných odborov alebo študijných programov prvého stupňa 
uskutočňovaných ako interdisciplinárne štúdiá zaručuje vysoká škola aktivizovanie učiteľov podľa čl. 6 odsekov 1 až 6 štandardov pre 
študijný program pre každý študijný odbor, v ktorom jeho absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Neuplatňuje sa  

SP 6.10. V prípade spoločných študijných programov zaručuje vysoká škola aktivizovanie učiteľov podľa čl. 6 odsekov 1 až 6 štandardov 
pre študijný program pre príslušnú časť spoločného študijného programu, ktorú zabezpečuje v jeho rámci.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Neuplatňuje sa  

SP 6. 11. V prípade, ak vysoká škola uskutočňuje študijné programy v príslušnom študijnom odbore na viacerých súčastiach alebo vo 
viacerých sídlach, zaručuje aktivizovanie učiteľov podľa čl. 6 odsekov 1 až 6 štandardov pre študijný program osobitne pre každú súčasť 
a osobitne každé sídlo, v ktorom uskutočňuje študijný program ako celok.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Neuplatňuje sa  

 
VI. Samohodnotenie štandardu 7 – Tvorivá činnosť vysokej školy  

 
SP 7.1. Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom 
odbore/študijných odboroch, v ktorom/ktorých sa študijný program uskutočňuje na požadovanej úrovni v závislosti od jeho stupňa:  
a) aspoň na významnej medzinárodnej úrovni, ak ide o študijný program tretieho stupňa;  
b) aspoň na medzinárodne uznávanej úrovni, ak ide o študijný program druhého stupňa alebo študijný program spájajúci prvý a druhý 
stupeň;  
c) aspoň na národne uznávanej úrovni, ak ide o študijný program prvého stupňa.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Študijný program tretieho stupňa. 
 
V zmysle vymedzenia personálneho 
zabezpečenia študijného programu podľa 
Opisu študijného programu. 
 

Opis študijného programu (Personálne zabezpečenie študijného programu) 
 
Študijný plán študijného programu (s vyznačením profilových predmetov a s vyznačením ich 
vyučujúcich) a informačné listy týchto profilových predmetov (s vyznačením vyučujúcich) 
 
Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky a výsledky tvorivej činnosti osôb 
zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
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Učitelia v študijnom programe sú vybraní tak, 
aby ich tvorivá činnosť zodpovedala 
požiadavkám na daný stupeň. Túto skutočnosť 
možno dokumentovať charakteristikami 
predkladaných výstupov tvorivých činností a 
zápismi v CREPČ, resp. v databáze evidencie 
publikačnej činnosti UK. Na predkladané 
výstupy tvorivej činnosti existujú ohlasy na 
národnej aj medzinárodnej úrovni (s možnou 
výnimkou publikácií uverejnených v ostatnej 
dobe), čo sa dokumentuje v charakteristikách 
výstupov publikačnej činnosti. Existenciu 
tvorivej činnosti pedagógov, ktorých výstupy 
tvorivej činnosti sa nepredkladajú, možno 
doložiť zápismi v CREPČ, resp. v databáze 
evidencie publikačnej činnosti UK. 
 
VP VSZKVV PraF UK stanovuje minimálne 
požiadavky na tvorivú činnosť vysokoškolských 
učiteľov, pričom táto úroveň je kontrolovaná 
 
 
 

 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 

 
SP 7.2. Tvorivú činnosť vysoká škola preukazuje prostredníctvom najvýznamnejších výstupov tvorivej činnosti učiteľov 
zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.  
SP 7.3. V prípade, ak vysoká škola uskutočňuje viaceré študijné programy v príslušnom študijnom odbore, preukazuje úroveň výsledkov 
tvorivej činnosti podľa čl. 7 odsekov 1 a 2 štandardov pre študijný program osobitne pre každý študijný program, okrem súbehu 
s prípadmi podľa čl. 7 odseku 3.   

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na 
dôkazy 

V zmysle vymedzenia personálneho zabezpečenia študijného programu podľa Opisu študijného programu. 
 
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc 
 
1. Zneužitie práva v obchodných vzťahoch v Slovenskej republike  
https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:154994&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
2 Bankruptcy and liquidation: current legal situation in European and international context, solutions under the 
European model company act (EMCA)  
 
https://alis.uniba.sk:8444/search/query?term_1=Bankruptcy+and+liquidation&theme=EPC 
 
3. Slovak simple joint stock company –critical review and preliminary assessment 
https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:366431&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
4. Impact of investment arbitrations against the Slovak Republic on arbitrations in the European Union  
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B.5.  The private international law of  companies in Europe – Slovakia. 
https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:353425&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
 
prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík , PhD. 
 
1. Finančné právo 
Trvalý odkaz - CREPČ: https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=77ABFC10B1089F9BE88762C430 
 
2. Fraudulent schemes in the financial market (financial pyramids) - detection and prevention 
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5. The development and the assessment of corporate criminal liability in the Slovak Republic 
Trvalý odkaz - CREPČ: https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9A49E329D8FBBD0CE8E8C26DC9 
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doc. Dr. Angelika Mašurová, MLE 
 
1. Obchodný register: právno-teoretické a aplikačné problémy 
Trvalý odkaz - CREPČ: https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=257C140978EBB75C05549283D6 
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1. Contractual terms and conditions in the context of the public procurement principles and legal competence of the 
public procurement office in Slovakia 
Trvalý odkaz - CREPČ: https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5307003F770ACE02708449228C 
 
2. Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky 
Trvalý odkaz - CREPČ: https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=91F6DD764BAA4EC47D1C2A4EFC 
 
3. Register partnerov verejného sektora a súvisiace povinnosti uchádzačov vo verejnom obstarávaní 
Trvalý odkaz – CREPČ: https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=512CD14455EC7E23F159633245 
 
4. Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Trvalý odkaz – CREPČ: https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2EFD0E802C0D5BD55C9041F823 
 
5. Vplyv ostatných zmien právnej úpravy na plnenie povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu 
Trvalý odkaz – CREPČ: https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=730C22A63821FF2FE45D15B11C 
 
 
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. 
 
1. Prolegomena to the Study of Modern Philosophy - First Edition. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - 123 s. - 
ISBN 978-3-631-67338-6, ISBN 978-3-653-06586-2. 
https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildA1API&sid=7E871069997FACC8CDE9E2DA99&seo=CREP%C4%8C-
detail-kniha 
 
2. Beauty, Aesthetic Experience and Emotional Affective States. Berlin: Peter Lang Verlag, 2019, 200 s. 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:365186&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
3. Môže skeptik skutočne pochybovať o všetkom? : odpoveď Milošovi Taligovi. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 
67, č. 2 (2012), s. 141-146. 

http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:374425&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:332709&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:385889&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:345657&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:374610&fromLocationLink=false&theme=EPC
https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=257C140978EBB75C05549283D6
https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=78EA7041B85B7B09C7A21A8FE3
https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=840ED15A4FD54B536A3BB02382
https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A3FE647AA373B7382B861C7CC3
https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=730C22A63821FF2FE45D15B11C
https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildA1API&sid=7E871069997FACC8CDE9E2DA99&seo=CREP%C4%8C-detail-kniha
https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildA1API&sid=7E871069997FACC8CDE9E2DA99&seo=CREP%C4%8C-detail-kniha
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:365186&fromLocationLink=false&theme=EPC


 

Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu  
Príloha 1. ŽIADOSTI O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  
podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. 

ID konania:  
 

T_Z_VHSSP_1/2020   Strana 15 z 21 

http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=746563&pageId=resultform&full=0 
 
4. Terapeutický potenciál filozofie. In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831. - Roč. 61, č. 5 (2013), s. 739-750. 
http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=1085805&pageId=resultform&full=0 
 
5. Game Theory and the Problem of Decision-Making - First edition. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. 
- 88 s. - ISBN 978-83-7490-607-4. 
http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=1085282&pageId=resultform&full=0 
 
 
doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 
 
1. Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku. -1. vyd. -Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. -277 s. 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:332946&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
2. Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. In: Justičná revue. - Roč. 72, č. 10 (2020), s. 
1107-1142 [3,55 AH]. - ISSN (print) 1335-6461 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:371327&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
3. Referendum on early elections : the case of Slovakia in the European context. In: European studies : the review of 
European law, economics and politics : Roč. 8. - Praha : Wolters Kluwer, 2021. - S. 37-64. - ISSN 1805-8809 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:380294&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
4. Referendum o predčasných voľbách je protiústavné. In: Právny obzor. - Roč. 104, č. 3 (2021), s. 191-207. - ISSN 
(print) 0032-6984 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:379524&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
5. Nepísané ústavné právo. In: Právny obzor. - Roč. 103, č. 5 (2020), s. 319-342. - ISSN (print) 0032-6984 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:371339&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
 
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 
 
1. Legal possibilities of the rescue forces during the emergency event. In: SGEM 2017, vol. 17 : ecology and 
environmental protection. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - str. 605-612. - ISBN 978-619-7408-08-9 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:334047&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
2. New methodology for crisis management RM/RA CRAMM and its legal frame. In: Production management and 
engineering sciences. - London : Taylor & Francis group, 2016. - str. 185-189. - ISBN 978-1-138-02856-2 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:334043&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
3. Legislation governing the limited liability company in the Slovak Republic - current legal complexities with a focus on 
pertinent case law. - [1. vyd.]. - Cracow : European association for security, 2017. 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:333972&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
4. Traditional Institutes of the Slovak Commercial Law throughout Norm-Setting Changes. Cracow : EUROPEAN ASSO 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:308114&fromLocationLink=false&theme=EPC 
CIATION FOR SECURITY, 2015, 117 strán 
 
5. Spoločnosť s ručením obmedzeným : § 105-153. In: Obchodný zákonník, 1. zväzok : veľký komentár. - Žilina : 
Eurokódex, 2016. - str. 419-590 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:322645&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
 
doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. 
 
1. Internal Dimension of Human Rights Protection in the EU. Praha: C.H.Beck, 2021, ISBN 978-80-7400-830-6, 194 s. 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:376540&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
2. Decision-making processes in the European Union. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 
Vydavateľské oddelenie, 2007. - 294 s. projekt Jean Monnet Research and Study Center č. 06/2006. ISBN 978-80-7160-
241-5 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:194919&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
3. Rule of law in Poland - integration or fragmentation of common values? In: European Journal of Transformation 
Studies [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 177-188 [online]. - ISSN (online) 2298-0997 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:361295&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 
4. Free movement of persons and current migration challenges in the EU's framework. In: European Journal of 
Transformation Studies [elektronický zdroj]. - Vol. 4, No. 2 (2016), s. 73-79 [online]. - ISSN 2298-0997. 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:325891&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 

http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=746563&pageId=resultform&full=0
http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=1085805&pageId=resultform&full=0
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:332946&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:371327&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:380294&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:379524&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:371339&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:334047&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:334043&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:333972&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:308114&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:322645&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:376540&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:194919&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:361295&fromLocationLink=false&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:325891&fromLocationLink=false&theme=EPC


 

Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu  
Príloha 1. ŽIADOSTI O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  
podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. 

ID konania:  
 

T_Z_VHSSP_1/2020   Strana 16 z 21 

5. Pre-accession programmes as example of EU influence to enlargement and new member states development: Case 
study Slovakia. In: Journal of European Integration History. - Vol. 23, No. 2 (2017), s. 281-293. - ISSN 0947-9511. 
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:338793&fromLocationLink=false&theme=EPC 
 

 
SP 7.4. Ak vysoká škola uskutočňuje viaceré študijné programy v príslušnom študijnom odbore vo viacerých sídlach, zaručuje 
preukázanie výsledkov tvorivej činnosti pre každé sídlo osobitne.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Neuplatňuje sa  

 
SP 7.5.  Na uskutočňovanie študijného programu tretieho stupňa preukazuje vysoká škola dlhodobú kontinuálnu výskumnú alebo 
umeleckú činnosť v problematike študijného programu. Pracovisko musí preukázať dlhodobú a kontinuálnu úspešnosť v získavaní 
finančnej podpory pre príslušný výskum alebo umeleckú činnosť a existenciu pokračujúcich alebo nových výskumných/umeleckých 
projektov z domácich a medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov.  

Samohodnotenie plnenia  Splnené Odkazy na dôkazy 
Dlhodobá kontinuálna výskumná činnosť zamestnancov PraF UK, ako aj dlhodobá a 
kontinuálnu úspešnosť v získavaní finančnej podpory pre príslušný výskum a existenciu 
pokračujúcich i nových výskumných projektov. 

Výročné správy PraF UK za 
posledné roky. 
https://uniba.sk/o-
univerzite/uradna-
vyveska/vyrocne-spravy-a-
hodnotenia/ 

 
SP 7.6.  Splnenie požiadavky uvedenej v čl. 7 odseku 5 štandardov pre študijný program môže vysoká škola nahradiť tým, že sa 
podrobuje periodickému hodnoteniu výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu raz 
za šesť rokov a na základe výsledkov najnovšieho hodnotenia jej bolo udelené oprávnenie používať označenie „výskumná univerzita“.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Univerzita Komenského v Bratislave je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“. https://uniba.sk/o-

univerzite/poslanie/ 

 
VII. Samohodnotenie štandardu 8 – Zdroje na zabezpečenie študijného programu a podporu študentov  

 
SP 8.1. Sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na 
dosahovanie stanovených cieľov a výstupov vzdelávania. Ide najmä o posluchárne, učebne, študovne, laboratóriá a laboratórne 
prístroje a iné potrebné vybavenie, technické prostriedky a vybavenie, ateliéry, dielne, projektové a umelecké štúdiá, tlmočnícke 
kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné 
školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská, knižnice, prístup k študijnej literatúre, informačným 
databázam a ďalším informačným zdrojom, informačné technológie a externé služby a ich zodpovedajúce financovanie.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
V zmysle vymedzenia priestorového, materiálneho a technického zabezpečenia 
študijného programu podľa Opisu študijného programu. 
 
 
Úroveň UK: 

- VP VSZKVV č. 23/2021 (Pravidlá overovania dostatočného 
priestorového, materiálneho, technického, informačného a 
personálneho zabezpečenia uskutočňovania študijných programov) 

 
 
 
 

Opis študijného programu (Priestorové, materiálne a technické 
zabezpečenie študijného programu a podpora) 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

 
SP 8.2. V prípade, ak sú vzdelávacie činnosti poskytované dištančnou alebo kombinovanou metódou, sú zabezpečené systémy na 
správu obsahu kurzov a na správu vzdelávania a študentom je zaručený prístup k obsahu kurzov a k ďalším študijným materiálom.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
V zmysle vymedzenia priestorového, materiálneho a technického zabezpečenia študijného 
programu podľa Opisu študijného programu. 
 
 
Študenti sú o prístupe do daných kurzov informovaní prostredníctvom jednotlivých 
pedagógov obvyklým spôsobom. 

Opis študijného programu (Priestorové, materiálne 
a technické zabezpečenie študijného programu 
a podpora) 
 
Moodle (https://moodle.uniba.sk/) 
Microsoft Teams 
 
Elektronické informačné zdroje 
https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/kniznica/elektronicke-
informacne-zdroje/ 
 
 

 
SP 8.3. Je zabezpečený podporný odborný personál, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov 
študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
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V zmysle vymedzenia priestorového, materiálneho a technického 
zabezpečenia/personálneho zabezpečenia študijného programu podľa Opisu 
študijného programu. 
 
Úroveň UK 

- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá časť, štvrtý oddiel – Študijní poradcovia 
a koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami) 

- Smernica k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického 
prostredia pre študentov so špecifickými potrebami (VP č. 23/2014) 

 
 

Opis študijného programu [Personálne zabezpečenie študijného 
programu – písm. h) a i)] 
https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/ 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 

 
SP 8.4. Sú udržiavané záväzné partnerstvá, ktoré umožňujú účasť relevantných zainteresovaných strán na zabezpečovaní kvality, 
realizácii a rozvoji študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
V zmysle vymedzenia priestorového, materiálneho 
a technického zabezpečenia študijného programu podľa 
Opisu študijného programu. 
 
Uvedené vyplýva aj z DZ UK (1.1.1; 1.1.3) 
 
 
Zmluvy o spolupráci 

Opis študijného programu (Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie 
študijného programu a podpora) 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-
2027.pdf 
 
Zmluvy o spolupráci: 
https://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/spolupraca-s-praxou/ 
 

 
SP 8.5. Vysoká škola má zabezpečené dostatočné personálne, priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného 
programu osobitne pre každé sídlo, v ktorom sa má uskutočňovať študijný program alebo jeho časť, primerane k cieľom a výstupom 
vzdelávania príslušnej časti študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Študijný program zabezpečovaný v rámci jedného sídla.  https://www.flaw.uniba.sk/kontakt/ 

 

 
SP 8.6. Vysoká škola efektívne reaguje na rozmanitosť potrieb a záujmov študentov študijného programu. Poskytuje študentom 
študijného programu podporu na úspešné napredovanie v štúdiu a kariérne poradenstvo.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Úroveň PraF UK: 

- Študijný poriadok PraF UK 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 
 
Hlavným študijným poradcom je prodekanka pre doktorandské štúdium. Zástupcovia vedúcich 
katedier a riaditeľov ústavov sú študijnými poradcami z titulu svojej funkcie. 
 

 
SP 8.7. Študenti študijného programu majú zabezpečené primerané sociálne zabezpečenie, športové, kultúrne, duchovné a 
spoločenské vyžitie počas štúdia.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 

Úroveň UK: 
- Štatút UK 
- DZ UK 
- Štipendijný poriadok UK 
- Pravidlá finančnej podpory študentských 

spolkov – grantová schéma (VP č. 
19/2021) 

 
Úroveň PraF UK: 

- Štipendijný poriadok PraF UK (4/2018) 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-
2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_19.pdf 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2018/VP_2018_04.pdf 

 
SP 8.8.  Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Internacionalizácia vzdelávania je 
strategickým cieľom definovaným v DZ. 
 
VP č. 7/2012 Smernica rektora UK Pravidlá 
tvorby, rozdelenia a použitia finančných 
prostriedkov určených na podporu 
zahraničných mobilít doktorandov. 
 
VP č. 3/2016 Smernica rektora UK o 
pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu 
Európskeho spoločenstva Erasmus+. 
 
VP č. 11/2016 Smernica rektora UK, ktorou sa 
upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v 

https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/8-zahranicne-studium-a-
zahranicni-studenti/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
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https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
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súvislosti so štúdiom zahraničných študentov 
na UK v znení dodatku č. 1. 
 
OR č. 8/2002 Rokovací poriadok koordinačnej 
porady na prerokovanie ponuky zahraničných 
pobytov študentov a pracovníkov UK. 
 
Úroveň UK: 

- Štatút UK 
- DZ UK 
- VP VSZKVV č. 23/2021 (napr. čl. 

57 – Všeobecné zásady 
uskutočňovania vzdelávacieho 
procesu) 

- Štipendijný poriadok UK 
- VP č. 20/2019 Študijný poriadok 

v znení VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 
k Študijnému poriadku  

 
Úroveň PraF UK: 

- Štatút PraF UK 
- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 

- Študijný poriadok PraF UK 
- ERASMUS + 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2022/VP_2022_04.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy 
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/ 
 
Zmluvy ERASMUS+ 

 
SP 8.9. Vysoká škola poskytuje individualizovanú podporu a vytvára vhodné podmienky pre študentov študijného programu so 
špecifickými potrebami.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK 

- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá časť, štvrtý oddiel – Študijní poradcovia 
a koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami) 

- Smernica k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického 
prostredia pre študentov so špecifickými potrebami (VP č. 23/2014) 

 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 
 
Legislatíva k podpore študentov so špecifickými potrebami 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-
sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-
specifickymi-potrebami-cps/dokumenty-a-odkazy/legislativa/ 

 
SP 8.10. V profesijne orientovaných študijných programoch má študijný program zmluvných partnerov v podobe organizácií, ktoré 
zabezpečujú odbornú prax a praktickú výučbu študentov. Tieto organizácie majú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, 
technologické a personálne podmienky tak, aby bolo možné dosiahnuť plánované výstupy vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Neuplatňuje sa  

 
VIII. Samohodnotenie štandardu 9 – Zhromažďovanie a spracovanie informácií o študijnom programe  

 
SP 9.1. Vysoká škola zbiera, analyzuje a využíva relevantné informácie na efektívne manažovanie študijného programu a ďalších aktivít.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK (a jeho konkretizácia – 
1.2.2; 1.2.3; 1.2.5; 1.2.6; 1.3.2; 
2.1.3; 3.1.3; 3.1.4; 3.2.1) 

- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá 
časť – Pravidlá monitorovania 
a pravidelného hodnotenia 
študijných programov; Pätnásta 
časť – Pravidlá zberu, analýzy a 
používania informácií potrebných 
na efektívne uskutočňovanie 
študijného programu) 

- Akademický informačný systém 
AIS 

 
Úroveň PraF UK: 

- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://ais2.uniba.sk/ais/start.do 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 

 
SP 9.2. Efektívny zber a analýza informácií o študijnom programe a ďalších aktivitách vstupuje do hodnotenia študijného programu a 
do návrhu jeho úprav.  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2022/VP_2022_04.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/dokumenty-a-odkazy/legislativa/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/dokumenty-a-odkazy/legislativa/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/dokumenty-a-odkazy/legislativa/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://ais2.uniba.sk/ais/start.do
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf
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Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK (a jeho konkretizácia – 
1.2.2; 1.2.3; 1.2.5; 1.2.6; 1.3.2; 
2.1.3; 3.1.3; 3.1.4; 3.2.1) 

- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá 
časť – Pravidlá monitorovania 
a pravidelného hodnotenia 
študijných programov; Pätnásta 
časť – Pravidlá zberu, analýzy a 
používania informácií potrebných 
na efektívne uskutočňovanie 
študijného programu) 

- Akademický informačný systém 
AIS 

 
Úroveň PraF UK: 

- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://ais2.uniba.sk/ais/start.do 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 

 
SP 9.3. Pri študijnom programe sa sledujú a vyhodnocujú kľúčové indikátory vzdelávania a učenia sa, charakteristiky záujemcov a 
študentov, postup (napredovanie) študentov v štúdiu, ich úspešnosť a zanechávanie štúdia, spokojnosť študentov, uplatnenie 
absolventov, názory absolventov a zamestnávateľov, informácie o zdrojoch a podpore študentov.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK 
- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá 

časť – Pravidlá monitorovania 
a pravidelného hodnotenia 
študijných programov; Pätnásta 
časť – Pravidlá zberu, analýzy a 
používania informácií potrebných 
na efektívne uskutočňovanie 
študijného programu) 

 
Úroveň PraF UK: 

- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 

 
SP 9.4. Na zber a spracovanie informácií o študijnom programe sa využívajú vhodné nástroje a metódy. Do získavania, analýzy, ako aj 
následných informácií o opatreniach sú zapojení študenti, učitelia, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany študijného 
programu.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá 
časť – Pravidlá monitorovania 
a pravidelného hodnotenia 
študijných programov) 

 
Úroveň PraF UK: 

- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 

 
IX. Samohodnotenie štandardu 10 – Zverejňovanie informácií o študijnom programe  

 
SP 10.1. Vysoká škola má zverejnené, ľahko prístupné a prehľadne štruktúrované informácie o študijnom programe, najmä o jeho 
vzdelávacích cieľoch a výstupoch, požiadavkách na uchádzačov o štúdium, spôsobe ich výberu a odporúčaných osobnostných 
predpokladoch, úrovni národného kvalifikačného rámca, študijnom odbore, udeľovanom akademickom titule, pravidlách vyučovania 
a učenia sa, podmienkach absolvovania programu, postupoch a kritériách hodnotenia, zdrojoch programu, o miere úspešnosti, 
možnostiach učenia sa študentov, ako aj informácie o povolaniach, ktoré môže úspešný absolvent študijného programu vykonávať, a 
o uplatnení absolventov študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK (a jeho konkretizácia – 
1.1.7, 1.2.2) 

- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá 
časť – Pravidlá monitorovania 
a pravidelného hodnotenia 
študijných programov) 

- Organizačný poriadok Rektorátu 
UK (VP 22/2021) - Úsek pre 
vonkajšie vzťahy – oddelenie pre 
vonkajšie vzťahy 

- VP č. 12/2021 Smernica rektora 
UK na realizáciu zákona o slobode 
informácií 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_22.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_12.pdf 
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Úroveň PraF UK: 

- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 

 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
 
Informácie pre uchádzačov na PraF UK (v rámci jednotlivých stupňoch štúdia), spolu 
s vymedzením podmienok prijatia a kritérií prijímacieho konania pre príslušný akademický rok. 
https://www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/ 

 
SP 10.2. Tieto informácie sú ľahko prístupné študentom, ich podporovateľom, potenciálnym študentom, absolventom, ďalším 
zainteresovaným stranám a širokej verejnosti vo všetkých jazykoch, v ktorých sa uskutočňuje študijný program. Spôsob sprístupnenia 
informácií zohľadňuje aj potreby uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK (a jeho konkretizácia – 
1.1.7, 1.2.2) 

- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá 
časť – Pravidlá monitorovania 
a pravidelného hodnotenia 
študijných programov) 

- Organizačný poriadok Rektorátu 
UK (VP 22/2021) - Úsek pre 
vonkajšie vzťahy – oddelenie pre 
vonkajšie vzťahy 

- VP č. 12/2021 Smernica rektora 
UK na realizáciu zákona o slobode 
informácií 

- Smernica rektora č. 23/2014 UK k 
zabezpečeniu všeobecne 
prístupného akademického 
prostredia pre študentov so 
špecifickými potrebami 

 
Úroveň PraF UK: 

- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_22.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_12.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
 
Informácie pre uchádzačov na PraF UK dostupné na webe fakulty (v rámci jednotlivých stupňoch 
štúdia), spolu s vymedzením podmienok prijatia a kritérií prijímacieho konania pre príslušný 
akademický rok. 
https://www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/ 
 

 
X. Samohodnotenie štandardu 11 – Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijného 

programu  
 

SP 11.1. Vysoká škola priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a upravuje študijný program s cieľom zabezpečiť, aby bol v súlade 
so štandardmi pre študijný program a aby dosahované ciele a výstupy vzdelávania boli v súlade s potrebami študentov, 
zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán, aby zodpovedali aktuálnym poznatkom a aktuálnemu stavu ich aplikácií, aktuálnym 
technologickým možnostiam a aby úroveň absolventov, najmä prostredníctvom dosahovaných výstupov vzdelávania bola v súlade s 
požadovanou úrovňou kvalifikačného rámca.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK (1.1.1 – 1.1.5) 
- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá 

časť – Pravidlá monitorovania 
a pravidelného hodnotenia 
študijných programov; Pravidlá 
vytvárania, schvaľovania, 
uskutočňovania a úpravy každého 
študijného programu) 

 
Úroveň PraF UK: 

- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 

 
SP 11.2. Súčasťou monitorovania a hodnotenia študijného programu je získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán 
programu, ktoré sa zúčastňujú aj na príprave metodiky jej vyhodnotenia. Študenti majú možnosť aspoň raz ročne prostredníctvom 
anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK (1.2.2) 
- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá 

časť – Pravidlá monitorovania 
a pravidelného hodnotenia 
študijných programov) 

 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
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Úroveň PraF UK: 
- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 
- Fakulta pravidelne hodnotí a 

monitoruje kvalitu študijných 
programov a umožňuje Rade pre 
kvalitu ako aj ďalším 
samosprávnym orgánom 
pravidelne kontrolovať kvalitu 
študijných programov, kvalitu 
učiteľov, kvalitu podporných 
služieb a kvalitu prostredia 

- Fakulta realizuje v súlade so 
zákonom anketu pre študentov a 
má vypracovaný systém pre 
podávanie podnetov a ich 
riešenie 

 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
 
Spôsob a konkretizácia realizácie anketového hodnotenia uskutočneného v zimnom semestri a.r. 
2021/2022. 
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/pravnicka-fakulta-uk/article/anketove-
hodnotenie-pedagogov-2/ 

 
SP 11.3. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby podľa odseku 2 sa premietajú do prijímania opatrení na zlepšenie; pri ich navrhovaní 
majú zaručenú účasť aj študenti.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK (1.2.2) 
- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá 

časť – Pravidlá monitorovania 
a pravidelného hodnotenia 
študijných programov; Pravidlá 
monitorovania a pravidelného 
hodnotenia študijných 
programov) 

 
Úroveň PraF UK: 

- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 

 
SP 11.4. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby a prijaté opatrenia a akékoľvek plánované alebo následné činnosti vyplývajúce z 
hodnotenia študijného programu sú komunikované so zainteresovanými stranami a sú zverejnené.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK (1.2.2) 
- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá 

časť – Pravidlá monitorovania 
a pravidelného hodnotenia 
študijných programov; Pravidlá 
monitorovania a pravidelného 
hodnotenia študijných 
programov) 

 
Úroveň PraF UK: 

- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 

 
SP 11.5. Študijný program je periodicky schvaľovaný v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému v perióde 
zodpovedajúcej jeho štandardnej dĺžke štúdia.  

Samohodnotenie plnenia: splnené   Odkazy na dôkazy 
Úroveň UK: 

- DZ UK (1.1.1) 
- VP VSZKVV č. 23/2021 (Druhá 

časť – Pravidlá monitorovania 
a pravidelného hodnotenia 
študijných programov; Pravidlá 
monitorovania a pravidelného 
hodnotenia študijných programov) 

 
Úroveň PraF UK: 

- DZ PraF UK 
- VP VSZKVV PraF UK 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/Ine_dokumenty/DZ_PraF_UK.pdf 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 
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