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Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
 

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave (ďalej len FSV UCM) bola zriadená rozhodnutím 
rektora UCM  k 1. decembru 2011. Ideovo a organizačne nadviazala na Inštitút sociálnych vied, ktorý 
zanikol k tomuto dátumu. Jej cieľom je prispievať svojou činnosťou k rozvoju vzdelanosti a kultúry, 
k  zvyšovaniu vedeckej, pedagogickej a publikačnej úrovne trnavského samosprávneho kraja a  celej 
spoločnosti. Primárnym zameraním fakulty je oblasť sociálnych vied (sociológia, politológia, 
politická sociológia, verejná politika, verejná správa, politická komunikácia, sociálne poradenstvo, 
sociálna práca, sociálna pedagogika, manažment a pod.). V rámci celoživotného vzdelávania FSV 
UCM realizovala Akadémiu strieborného veku, ktorá je zameraná na vzdelávanie seniorov. Počas 
letných mesiacov už niekoľko rokov FSV UCM pravidelne participuje na projekte "Detskej 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave" (DUCM). Vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandémiou sa 
v roku 2021 DUCM neuskutočnila.  

V oblasti výchovy a vzdelávania sa FSV UCM zameriava na odbornú prípravu 
kvalifikovaných absolventov s vysokoškolským vzdelaním v poskytovaných študijných odboroch 
Politické vedy a Sociálna práca. Základným cieľom je vychovávať študentov v  duchu hodnôt 
demokracie, humanizmu a tolerancie, s dôrazom na princíp tvorivosti, kritického a nezávislého 
myslenia, zdravého životného štýlu, sebavedomia a  sebauvedomenia, k národnej hrdosti 
a demokratickému občianstvu. FSV UCM  však v rámci svojich vedeckých a pedagogických aktivít 
reflektuje aj aktuálne výzvy spoločnosti: potrebu dobrovoľníckych aktivít, celoživotného 
vzdelávania, skvalitňovania vedeckých a pedagogických činností a výskumu i publikačnej činnosti.  

V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti si fakulta kladie za prioritný cieľ udržanie 
nastúpeného trendu etablovania študijných programov v  rámci celouniverzitnej sústavy a s ním 
spojené zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu vo všetkých jeho dimenziách. Najmä harmonizácia 
a profesionalizácia vzťahov medzi pedagogickými zamestnancami a študentmi musí byť základným 
pilierom ďalšieho rozvoja napriek zvyšujúcemu sa počtu poslucháčov v  jednotlivých odboroch aj 
formách štúdia. Práve výchovno-vzdelávací proces je jedným z najdôležitejších ukazovateľov 
kvality vysokoškolského štúdia a pozitívne stotožnenie sa študentov a absolventov so svojou 
fakultou by malo byť prioritným cieľom. Vzhľadom na situáciu súvisiacu s  pandémiou  bol 
výchovno-vzdelávací proces doplnený aj o dištančnú formu výučby. 

Medzi dôležité dlhodobé ciele výchovno-vzdelávacieho procesu na FSV UCM patrí: 

➢ stabilizovať aktuálne realizované akreditované študijné programy; v  prípadoch 
akreditovania nových študijných programov prihliadať na rovnicu, podľa ktorej súčet Mgr. 
a PhD. programov má byť väčší ako súčet Bc. programov, 

➢ zabezpečiť pre každého študenta (v závislosti od formy štúdia) identické podmienky pre 
štúdium a rovnocennú možnosť nadobudnutia akademického titulu, 

➢ zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu implementovaním moderných foriem a metód 
vzdelávania, avšak s nevyhnutnosťou zachovania interaktívneho spôsobu vedenia 
prednášok a seminárov, 

➢ podporovať a uprednostňovať realizáciu akademických činností prostredníctvom 
Akademického informačného systému (AIS), 

➢ realizovať komplexné hodnotenie vzdelávacieho procesu a podrobiť jednotlivých 
pedagogických zamestnancov pravidelnej konfrontácii s výsledkami študentského 
prieskumu, 

➢ zvyšovať kvalitu a efektivitu štúdia s dôrazom na využiteľnosť poznatkov a skúseností 
v praxi; v rámci nadobudnutia praktických zručností v  danom odbore vytvoriť pre 
študentov v magisterských stupňoch štúdia možnosti stáží, 

➢ zapájať študentov do diania v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti, 



➢ umožniť ďalší profesijný rast vedeckým a  pedagogickým pracovníkom pozitívnym 
motivovaním k sebavzdelávaniu a sebarealizácii. 
 

Vo svojom výchovno-vzdelávacom procese FSV UCM integruje profesionálny pedagogický 
prístup s odborným a vedeckým, veľkú pozornosť venuje študentskej a  pedagogickej mobilite, 
rozvoju a upevňovaniu medziodborových a medzinárodných vzťahov. Jedným z významných cieľov 
je reflektovanie požiadaviek trhu, potrieb celoživotného vzdelávania a  efektívneho využitia 
teoretických poznatkov študentov v  praxi. FSV UCM svojimi pedagogickými aktivitami chce 
participovať na zvyšovaní odbornej kompetencie a orientácie fakulty v nadväznosti na požiadavky 
spoločenskej praxe. 

Študijné programy 

FSV UCM poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, ktoré 
sú určené  pre budúcich odborných pracovníkov v nasledovných študijných programoch: 

➢ európske štúdiá a politiky, pre I., II., III. stupeň štúdia v dennej forme a externej forme  
➢ verejná správa, pre I. a II. stupeň štúdia v dennej a externej forme, 
➢ verejná politika a verejná správa, pre III. stupeň štúdia v dennej a externej forme, 
➢ ekonómia a manažment verejnej správy pre I., II. stupeň štúdia v dennej forme a externej 

forme, 
➢ komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe, pre I. stupeň štúdia v  dennej 

a externej forme, 
➢ sociálne služby a poradenstvo pre I. a II. stupeň štúdia v dennej a externej forme, 
➢ sociálna politika, pre III. stupeň štúdia v dennej a externej forme. 

 
FSV UCM sa chce, ako rozvíjajúca sa inštitúcia ďalej orientovať na vybudovanie dostatočnej 

personálnej  bázy pre výchovno-vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť, účasť na riešení 
vedeckovýskumných úloh, posilnenie a zintenzívnenie prác v prebiehajúcich grantových úlohách 
a zapojenie sa do riešenia nových národných a  medzinárodných projektov, ktoré sú hlavným 
zdrojom publikácií a prezentácie FSV UCM na vedeckých konferenciách. FSV UCM má v pláne 
pokračovať v budovaní medzinárodných kontaktov, vďaka ktorým je možné získavanie i 
odovzdávanie pedagogických i vedeckých skúsenosti. 

Údaje o študentoch a ich štruktúre 
 

Od akademického roka 2020/2021 FSV UCM zabezpečovala vzdelávaciu činnosť v  šiestich 
a neskôr v piatich bakalárskych, štyroch magisterských a  troch doktorandských študijných 
programoch. Výučba vychádzala striktne z obsahu akreditovaných študijných programov. 
Výchovno-vzdelávací proces bol koordinovaný vedením FSV UCM a garantmi študijných 
programov v spolupráci s prorektorom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na úrovni univerzity. 

Výučba spočívala najmä z teoretickej časti, pričom sa postupovalo podľa semestrálnych 
rozvrhov hodín. Realizovala sa formou prednášok, seminárov, konzultácií a  riadeného 
samostatného štúdia. Za náplň jednotlivých predmetov zodpovedali garanti predmetov, vyučujúci 
a garanti študijných programov. Vyučujúci si splnili povinnosť ohľadne dokumentácie predmetu, 
informačné listy s konkrétnymi povinnosťami študentov, podmienkami a spôsobom hodnotenia 
študentovej práce boli zverejnené v  Akademickom informačnom systéme (AIS) výhradne pre 
potreby študentov. Vyučovanie zabezpečovali pedagógovia FSV UCM v  spolupráci s odborníkmi 
z externého akademického i neakademického prostredia. Vzhľadom na situáciu súvisiacu 
s pandémiou  bol výchovno-vzdelávací proces doplnený aj o dištančnú formu výučby. 



V akademickom roku 2020/2021 bola na FSV UCM zaznamenaná pokles celkového počtu 
študentov v porovnaní s akademickým rokom 2019/2020. Počet študentov v AR 2019/2020 bolo 
904 študentov v AR 2020/2021 bolo 781 študentov, v AR 2021/2022 je k 25.9.2021 734 študentov. 
V akademickom roku 2021/2022 sme zaznamenali nárast o  3,07% uchádzačov o bakalárske 
štúdium v porovnaní s AR 2020/2021. Hodnotenie úbytku študentov je jedným z ďalších 
ukazovateľov úrovne a náročnosti štúdia v jednotlivých študijných programoch. Z hľadiska štúdia 
na FSV UCM sa táto problematika dotýka prioritne študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa 
štúdia a súvisí s ich nedostatočnou schopnosťou adaptovať sa na vysokoškolský spôsob štúdia, 
prípadne nedostatočná znalosť oblasti, ktorú si vybrali pre svoju budúcu profesijnú orientáciu. FSV 
UCM pre záujemcov o študijné programy neustále vynakladá úsilie v oblasti propagácie 
marketingu. 

Prírastok študentov je naďalej zaznamenaný v  jedných z posledných akreditovaných 
študijných programoch, a to Manažment a ekonómia verejnej správy, Komunikácia a marketing vo 
verejnej politike a verejnej správe a Európske štúdiá a politiky. Pomerne stabilnú pozíciu zastáva 
študijný program Sociálne služby a poradenstvo. 

 

Štruktúra študentov na FSV UCM v AR  2021/2022 

Stupeň Program 
Denná 
forma 

Externá 
forma Spolu 

Bc. Verejná správa 61 49 110 

 Manažment a ekonómia verejnej správy 90 37 127 

  
Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej 
správe 61 20 81 

  Európske štúdiá a politiky 35 6 41 

  Sociálne služby a poradenstvo 71 41 112 

Spolu   318 152 470 

Mgr. Verejná správa 29 58 87 

 Európske štúdiá a politiky 15 9 24 

  Sociálne služby a poradenstvo 39 33 72 

  Manažment a ekonómia verejnej správy 40 0 40 

Spolu   123 100 223 

PhD. Verejná politika a verejná správa 6 14 20 

  Európske štúdiá a politiky 8 5 13 

 Sociálna politika 4 4 8 

Spolu   18 23 41 

FSV   459 275 734 

 



Akademická mobilita študentov a pedagógov 
 

FSV UCM bola aj v akademickom roku 2020/2021zapojená do medzinárodných sietí 
prostredníctvom 49 bilaterálnych zmlúv v 18 krajinách s univerzitnými pracoviskami v celej Európe. 
Fakulta sa neustále snaží túto oblasť posilňovať uzatváraním nových partnerských  zmlúv, pričom 
priority sú kladené na krajiny, v ktorých fakulta ešte nemá žiadnu spoluprácu. Bilaterálne dohody 
využívajú predovšetkým študenti fakulty na realizáciu výmenných študijných pobytov v rámci 
programu Erasmus+. Aj v tomto akademickom roku bol zaznamenaný zvýšený záujem uchádzať sa 
o zahraničný pobyt na niektorej z partnerských univerzít. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do 
iných štipendijných programov, pri ktorých realizácii fakulta študentov podporuje a vychádza im v 
ústrety.  

Informácie o možnostiach štúdia v zahraničí získavajú študenti nielen z webovej stránky 
fakulty, či profilu fakulty na facebooku, ale veľmi intenzívne sa s nimi pracuje aj osobne. Študenti 
mali možnosť aj počas tohto akademického roku informovať sa o možnostiach štúdia  na 
partnerských univerzitách v rámci dňa mobilít, kde im boli zodpovedané všetky nejasnosti. Rovnako 
tak sú študentom tieto informácie poskytované na stretnutiach so študentmi, ktorí už takýto pobyt 
absolvovali. 

Pri spolupráci so zahraničnými študentmi sa FSV UCM stretáva s podobnými problémami 
ako ostatné fakulty/vysoké školy. Ide predovšetkým o nedostatočnú znalosť anglického jazyka. 
Práve tu vznikajú často pochybnosti o vopred deklarovanej jazykovej úrovni študentov. Prioritou 
FSV UCM je zvýšenie počtu prichádzajúcich študentov.  

V akademickom roku 2020/2021 možnosť spolupráce a mobilitu využili 3 študenti v  rámci 
projektu Erasmus+. 3 študenti vycestovali počas zimného semestra do 2 rôznych krajín. Celkovo 
v porovnaní s minulých AR sme zaznamenali mierne zníženú mobilitu študentov. Taktiež túto 
možnosť využili 1 z pracovníkov fakulty a uskutočnili výmenný pobyt na niektorej z našich 
partnerských univerzít v Poľsku.   

Na fakultu prišli cez program Erasmus+  2 zahraniční študenti zo Španielska. V rámci 
pedagogickej mobility u nás prednášali 6 pedagógovia z  Poľska. 

Akademická mobilita študentov a pedagógov 

Zoznam odchádzajúcich študentov FSV UCM v rámci programu ERASMUS+ za rok  2020/2021 

Meno Fakulta Študijný program Krajina Začiatok 
pobytu 

Koniec 
pobytu 

Fedosov   Yaroslav 
FSV UCM 

KMVV-BcD Česká republika 
27.09.202
0 

28.02.202
1 

Sloviaková Žaneta 
FSV UCM 

MEVS-BcD 
Litovská 
republika 

01.09.202
0 

24.01.202
1 

Ďurianová Jana 
FSV UCM 

ESPO-MgD Česká republika 
21.09.202
0 

12.02.202
1 

 
 
Zoznam prichádzajúcich študentov na FSV UCM v rámci programu ERASMUS+ za rok  
2020/2021 



Meno Fakulta Študijný 
program 

Univerzita, krajina Začiatok 
pobytu 

Koniec 
pobytu 

Camarero 
Sampedro Begoňa 

FSV UCM VES-BcD Španielské kráľovstvo 22.09.202
0 

6.02.2021 

Giuggiolini 
Recuero 

Maria Sol 

 

FSV UCM VES-BcD Španielske kráľovstvo 

22.09.202
0 

6.02.2021 

 

Zoznam odchádzajúcich  pedagógov v rámci ERASMUS+  2020 

Študijný program Krajina/ Univerzita Pobyt od-do Meno 

Verejná správa Poľsko/Stanisław Staszic 
State University of Applied  
Sciences in Piła  

5.10.-9.10.2020 doc. PhDr. Andrea Čajková, 
PhD. 

 

Zoznam ERASMUS+ mobilít prichádzajúcich pedagógov na FSV UCM za rok  2020 

Krajina/ Univerzita Pobyt od-do Meno 

Poľsko/Stanisław Staszic State 
University of Applied  Sciences in Piła 

7.9.2020 –11.9. 2020 Marczak Lukasz 

Poľsko/Stanisław Staszic State 
University of Applied  Sciences in Piła 

7.9.2020 –11.9. 2020 Mierzejewski Donat  

Poľsko/Stanisław Staszic State 
University of Applied  Sciences in Piła 

7.9.2020 –11.9. 2020 Bania Michal 

Poľsko/Stanisław Staszic State 
University of Applied  Sciences in Piła 

7.9.2020 –11.9. 2020 Sieradzki Sylwester 

Poľsko/Stanisław Staszic State 
University of Applied  Sciences in Piła 

7.9.2020 –11.9. 2020 Dahlke Pawel 

Poľsko/Stanisław Staszic State 
University of Applied  Sciences in Piła 

7.9.2020 –11.9. 2020 Mierzejewski Michal 
Marcin 

 

 



Záujem o štúdium a výsledky prijímacieho konania  
 

FSV UCM zverejnila v stanovenom termíne a v súlade so zákonom o vysokých školách 
podmienky prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022, a to na webovom sídle fakulty 
i univerzity. Uchádzači mali možnosť podávania prihlášok na štúdium v  piatich bakalárskych, 
štyroch magisterských a troch doktorandských študijných programoch. Prihlášku mali uchádzači 
možnosť podávať v tlačenej i elektronickej forme, pričom dôležitými súčasťami bolo potvrdenie 
o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a overené kópie úradných dokumentov pojednávajúcich 
o doposiaľ nadobudnutom vzdelaní.  

Pre potencionálnych záujemcov o štúdium organizovala FSV UCM Informačný deň v  rámci 
ktorého mali uchádzači možnosť oboznámiť sa so základnými náležitosťami vysokoškolského 
štúdia, ponúkanými študijnými programami ako aj možnosťami mobilít, exkurzií a stáží. K dispozícii 
boli nielen predstavitelia pedagogickej a zamestnaneckej časti FSV UCM, ale aj zástupcovia z radov 
študentov a absolventov. 

Všeobecnou podmienkou uchádzania sa o  štúdium bola absolvovaná maturitná skúška. 
Uchádzači boli prijímaní na osem akreditovaných študijných programov bakalárskeho štúdia. Na 
bakalárske štúdium si podalo prihlášku 374 uchádzačov dennej i externej formy štúdia. Prijatých 
bolo 249, z ktorých sa zapísalo na štúdium 194, čo predstavuje vyše 77,91 % z prijatých uchádzačov. 

Prijímacie konanie vo vyšších stupňoch štúdia prebiehalo bez prijímacích skúšok. 
Podmienkou prijatia na akreditované študijné programy magisterského štúdia bolo úspešné 
absolvovanie bakalárskeho študijného programu. Na magisterské štúdium bolo prihlásených 115 
uchádzačov, prijatých bolo 92. Študovať začalo 87 študentov, čo predstavuje vyše 94,56 %  z 
celkového počtu prijatých študentov. 

Na doktorandské štúdium sa v troch akreditovaných študijných programoch prihlásilo 22 
uchádzačov. Prijímacie konanie sa konalo formou osobného pohovoru s  kandidátmi 
pozostávajúceho z obhajoby predloženého projektu dizertačnej práce, ktorých posudzovaním 
a vyhodnotením sa zaoberala prijímacia komisia. Na štúdium bolo celkovo prijatých 13 uchádzačov, 
z ktorých 13 sa dostavilo na zápis, čo je v  percentuálnom vyjadrení 100 %. 

 

Prijímacie konanie na akademický rok  2021/2022 

Stupeň štúdia Forma 
štúdia 

Prihlásení Prijatí Zapísaní %podiel 
zap./prihl. 

% podiel 

zap./prijatí 

Bakalárske 

Denné 
štúdium 289 187 142 49,13 75,93 

Externé 
štúdium                     85 62 52 61,17 83,87 

Spolu 374 249 194 51,87 77,91 

Magisterské 

Denné 
štúdium 71 52 51 71,83 98,07 

Externé 
štúdium                     44 40 36 81,81 90,00 



Spolu 115 92 87 75,65 94,56 

Doktorandské 
 

Denné 
štúdium 14 7 7 50 100 

Externé 
štúdium                     

8 6 6 75 100 

Spolu 22 13 13 59 100 

 

Počet podaných prihlášok na štúdium nenaplnil predpokladané očakávania, a  to najmä 
v bakalárskych a magisterských študijných programoch. Medzi uvádzanými dôvodmi 
nenaplneného stavu sa objavovali najmä argumenty súvisiace s  nepriaznivým demografickým 
vývojom na území SR, ktorý predznamenáva stagnáciu až úbytok potencionálneho počtu 
uchádzačov aj do nadchádzajúceho obdobia. FSV UCM napriek tomu dokázala potvrdiť 
nadobudnuté relevantné postavenie v  prostredí humanitne zameraných fakúlt a adekvátnym 
spôsobom propagovať ponúkané etablované študijné programy. Mierny pokles percentuálneho 
podielu prihlásených, prijatých a zapísaných študentov sa podarilo udržať, a  to najmä vďaka 
atraktívnym akreditovaným študijným programom a novo akreditovanému študijnému programu 
Manažment a ekonómia verejnej správy v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.  

 
Absolventi 

 

Celkovo bolo v akademickom roku 2019/2020 odovzdaných 226 diplomov, pričom 3 
študentov prospelo na štátnych skúškach s vyznamenaním. Spomedzi absolventov bakalárskeho 
stupňa štúdia pokračovala väčšina v  štúdiu na FSV UCM v magisterskom stupni štúdia, či už  
kontinuálne v rovnakom študijnom programe alebo v príbuznom študijnom programe.  

Absolventský proces sa organizoval v súlade s platnou legislatívou a vnútornými predpismi 
univerzity a fakulty. Študenti boli povinní plniť si podmienky súvisiace s pristúpením k štátnej 
skúške, teda okrem dosiahnutia dostatočného počtu kreditov, tiež náležitosti spojené 
s prihlasovaním cez akademický informačný systém či odovzdávaním záverečných prác a  ich 
nahrávaním do centrálneho registra záverečných prác. V  neposlednom rade bolo podmienkou 
pripustenia k štátnej skúške vysporiadanie si podlžností voči fakultnej i  univerzitnej knižnici. 

Štátne skúšky sa uskutočnili v súlade s harmonogramom akademického roka v mesiacoch 
január, máj a august. Okruhy otázok z predmetov štátnej skúšky boli zverejnené v dostatočnom 
časovom predstihu na webovej stránke fakulty a reflektovali prierez vedomostí, ktoré mali študenti 
možnosť nadobudnúť počas dovtedajšieho štúdia v  danom študijnom programe. Komisie pre štátne 
skúšky pracovali v súlade so zákonom, študijným poriadkom a študijným programom. Súčasťou 
štátnej skúšky, ktorá prebiehala výhradne ústnou formou, bola obhajoba záverečnej práce 
a zodpovedanie ďalších otázok (denné štúdium a externé štúdium) z  jednotlivých štátnicových 
predmetov podľa formy štúdia. Vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandémiou  bol štátne skúšky 
doplnené aj o dištančnú formu. Všetky obhájené záverečné práce boli študentom povinne uložené 
v centrálnom registri záverečných prác v elektronickej podobe a jedna verzia bola poskytnutá na 
CD nosiči pre účely univerzitnej knižnice k prezenčnému štúdiu.  

 

Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku  2020/2021 

 



Bc. (18.01.2021 – 29.01.2021) 

Počet 
zúčastnených 
študentov 

Prospech Počet 
absolventov  

Neúspešnosť v % 

Prospel 
s vyznamenaním 

Prospel Neprospel 

20 0 17 3 17 15 

 

Mgr. (15.03.2021 – 17.03.2021) 

Počet 
zúčastnených 
študentov 

Prospech Počet 
absolventov  

Neúspešnosť v % 

Prospel 
s vyznamenaním 

Prospel Neprospel 

35 4 25 6 29 17,14 

 

Bc. (25. 05. 2021 – 25.06.2021) 

Počet 
zúčastnených 
študentov 

Prospech Počet 
absolventov  

Neúspešnosť v % 

Prospel 
s vyznamenaním 

Prospel Neprospel 

68 0 49 19 49 27,94 

 

Bc. (24. 08.2021 – 30. 08. 2021 ) 

Počet 
zúčastnených 
študentov 

Prospech Počet 
absolventov  

Neúspešnosť v % 

Prospel 
s vyznamenaním 

Prospel Neprospel 

34 0 24 10 24 29,41 

 

Mgr. (25. 05. 2021 – 25.06.2021) 

Počet 
zúčastnených 
študentov 

Prospech Počet 
absolventov  

Neúspešnosť v % 

Prospel 
s vyznamenaním 

Prospel Neprospel 

84 2 66 16 68 19,04 

 

Mgr. (24. 08. 2021 – 30. 08.2021 ) 

Počet 
zúčastnených 
študentov 

Prospech Počet 
absolventov  

Neúspešnosť v % 

Prospel 
s vyznamenaním 

Prospel Neprospel 

40 0 29 11 29 27,5 



Počet absolventov za akademický rok  2020/2021 

Stupeň Program Denná forma Externá forma Spolu 

Bc. Verejná správa 12 14 26 

  Európske štúdiá a politiky 5 0 5 

 Sociálne služby a poradenstvo 22 8 30 

 
Manažment a ekonómia verejnej 
správy 18 11 29 

Spolu  57 33 90 

Mgr. 
Manažment a ekonómia verejnej 
správy 41 0 41 

 Európske štúdiá a politiky 12 2 14 

  Verejná správa  34 34 

 Sociálne služby a poradenstvo 18 19 37 

Spolu   71 55 126 

PhD. Verejná politika a verejná správa 0 0 0 

 Európske štúdiá 2 0 2 

 Sociálna politika 0 2 0 

Spolu  2 2 4 

FSV   130 90 220 

 

Úspechy študentov fakulty 
 

Na FSV UCM študuje veľké množstvo nadaných študentov, ktorí popri svojich študijných 
povinnostiach v Akademickom roku 2020/2021 reprezentovali fakultu aj v iných oblastiach a 
svojimi výsledkami vynikli spomedzi ostatných študentov. Naši študenti sa venujú predovšetkým 
športovej, umeleckej a kultúrnej činnosti. Medzi študentmi sa nachádzajú mnohí športovci, ktorí 
reprezentovali v tomto akademickom roku nielen našu fakultu, ale aj UCM na domácich, či 
zahraničných súťažiach. Medzi našimi študenti nachádzame futbalistov či iných športov, ktorí sa 
snažili počas svojho štúdia reprezentovať nielen svoje kluby, v ktorých pôsobia, ale aj našu fakultu, 
či UCM.  

Rok 2020 je rokom, ktorý sa výrazne zapíše do dejín ľudstva z hľadiska prepuknutia a  šírenia 
pandémie COVID 19 na celom svete. Rýchlo šíriaci sa koronavírus zapríčinil zastavenie života vo 
všetkých oblastiach, šport, kultúra a umenie nevynímajúc. Mnohí študenti sa tak museli 
„vyrovnávať“ nielen s novou formou vyučovania, ale aj s novými podmienkami, ktoré sa týkali 
umeleckej, kultúrnej či športovej činnosti. 

Napriek tomu sa aj v tomto neľahkom období podarilo niektorým našim nadaným 
študentom dosiahnuť veľmi pekné výsledky, ktorými reprezentujú fakultu. Fakulta sociálnych vied 



môže byť hrdá na svojich študentov, ktorí aj v tejto ťažkej situácii dosiahli výborné výsledky, čím 
robia dobré meno svojej alma mater. 

Filip Krýdl študent 2. ročníka bakalárskeho štúdia Verejná správa, venujúci sa hokejbalu 
doma aj v zahraničí. Vanesa Hocková študentka 2. ročníka denného bakalárskeho štúdia, študijného 
programu Sociálne služby a poradenstvo, dosiahla v športovej streľbe viacero pekných umiestnení 
doma aj v zahraničí. Pre celú fakultu je potešením, že má medzi študentmi aj šikovných a 
mimoriadne nadaných študentov, ktorí spoluvytvárajú a šíria dobré meno fakulty. 

Študenti FSV UCM sa aktívne zapájajú do mnohých vedecko–odborných súťaží a sú členmi 
rozličných organizácií v rámci občianskeho sektora. Študenti doktorandského štúdia sú členmi 
viacerých vedecko–výskumných spoločností.  

Vedenie FSV UCM sa snaží všetkým, ktorí reprezentujú fakultu smerom navonok vytvárať 
adekvátne podmienky pri ich štúdiu a podporovať ich v rozličných mimoškolských aktivitách.  

Ocenenia študentov v rámci fakulty 2020/2021 

Pochvalné uznanie dekana za najlepšiu bakalársku prácu: 

Bc. Lucia Hetešová- SOSL/BcD 

Pochvalné uznanie dekana za najlepšiu bakalársku prácu: 

Bc. Jana Revayová– MEVS/BcD 

Pochvalné uznanie dekana za najlepšiu bakalársku prácu: 

Mgr. Peter Švikruha-ESPO/MgE 

Pochvalné uznanie dekana za najlepšiu bakalársku prácu: 

Mgr. Lukáš Lorenc- MEVS/MgD 

Pochvalné uznanie dekana za najlepšiu bakalársku prácu: 

Mgr. Ján Ganobčík – MEVS/MgD 

 

VYPRACOVAL: PhDr. Michal Imrovič, PhD.  

  prodekan pre rozvoj a marketing FSV UCM 
zastupujúci prodekan pre vzdelávaciu činnosť FSV UCM 

 

 


