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Milí prváci bakalárskeho a magisterského štúdia, 

dovoľte nám privítať Vás na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave.  Veľmi nás teší Vaša voľba študovať na našej fakulte. Pred 
nástupom na štúdium sme pre vás pripravili príručku, ktorá Vám pomôže 
zorientovať sa v prvom ročníku štúdia na našej fakulte. Je naším želaním, aby 
ste na fakulte prežili krásne študentské roky a veríme, že táto príručka bude 
pre Vás pomôckou k adaptácii počas vysokoškolského štúdia v akademickom 
prostredí. Chceme podotknúť, že všetky podrobné informácie o štúdiu nájdete 
v Študijnom poriadku, ktorý Vám dávame do pozornosti. Môžete ho nájsť na 
stránkach UCM na adrese: 

http://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_2013_platny_pre_
prijatych_od_2013_2014.pdf

Za celú akademickú obec Vám želáme úspešné zvládnutie nielen prvého 
ročníka, ale aj celého štúdia a veríme, že svojej „alma mater“ zachováte vždy 
priazeň.

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave



INFORMÁCIE O NAŠEJ UNIVERZITE
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená na základe zákona   NR SR č.201/1997 Z.z., ktorý 
vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. Poslaním UCM  v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov 
a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne 
rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda si kladie za cieľ byť modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou. 

VEDENIE UNIVERZITY
REKTORKA
 prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

PROREKTORI
 doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. - prorektor pre vzdelávanie 
 doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.- prorektorka pre vedu a výskum 
 prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.- prorektor pre kvalitu 
 Mgr. Andrej Brník, PhD.- prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou
	 doc.	PhDr.	Andrea	Čajková,	PhD.	– prorektorka pre medzinárodné vzťahy

KVESTOR 
 PhDr. Marcel Behro



SÚČASTI UNIVERZITY SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

 FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED 

 Fakulta masmediálnej komunikácie

 Fakulta prírodných vied

	 Filozofická	fakulta

 Fakulta zdravotníckych vied

														Inštitút		manažmentu

             Viac informácií o univerzite nájdete na adrese: http://www.ucm.sk/sk/o-univerzite/



FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED
Fakulta sociálnych vied UCM vznikla 1. 12. 2011 na základe rozhodnutia rektora o jej zriadení po pred-
chádzajúcom	súhlase	Akademického	senátu	UCM	a	po	kladnom	vyjadrení	Akreditačnej	komisie	vlády	
SR. Viac informácií o fakulte sa dozviete na adrese:  www.fsvucm.sk

VEDENIE FAKULTY
Denne	sa	budete	na	chodbách	fakulty,	ale	aj	v	rámci	výučby	stretávať	s	mnohými	pedagógmi.	Preto	by	
ste	mali	poznať	vedenie	našej	fakulty.	Vedenie	fakulty	je	stálym	poradným	orgánom	dekana	fakulty.	
Členmi	vedenia	fakulty	sú	dekan,	prodekani	a	tajomník	fakulty.

DEKAN:
 doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI: 
 doc.	PhDr.	Andrea	Čajková,	PhD.	–	prodekanka	pre	vedecko-výskumnú	činnosť	a	kvalitu,	
                                                                                  štatutárny zástupca dekana
 PhDr. Edita Poórová, Ph.D.	–	prodekan	pre	pre	zahraničné	vzťahy
 PhDr. Michal	Imrovič, PhD.	–	Prodekan	pre	rozvoj	a	marketing
	 	 	 	 	 				zastupujúci	Prodekan	pre	výchovno-vzdelávaciu	činnosť

TAJOMNÍK: 
 Ing.	Mária	Kucharovičová



AKADEMICKÝ SENÁT
Najvyšším	 samosprávnym	 zastupiteľským	 orgánom	 vysokej	 školy	 je	 akademický	 senát	 (AS),	 ktorý	
obhajuje	 záujmy	 akademickej	 obce	 (akademickí	 pracovníci	 a	 študenti).	 V	 podmienkach	 univerzity	
existuje	 akademický	 senát	 univerzity	 a	 jednotlivé	 fakulty	 majú	 tiež	 vlastné	 akademické	 senáty. 
 
PREDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY 
 doc.	PhDr.	Oľga	Bočáková,	PhD.

Viac informácií  nájdete na adrese: http://www.fsvucm.sk/fakulta-socialnych-vied/organy-fsv/
akademicky-senat.

PRACOVISKÁ FAKULTY
Základné	organizačné	jednotky	fakulty	sú	katedry	a	centrá.	Zoznam	a	základné	informácie	sa	nachádzajú	
na adrese: http://www.fsvucm.sk/8_31/katedery

Katedra verejnej správy
 doc. PhDr.	Peter	Horváth,	PhD.	  - vedúci katedry
 PhDr.	Martin	Švikruha,	PhD.	–	zástupca	vedúceho	katedry	pre	študijné	záležitosti
													PhDr.	Richard	Brix,	PhD.	-	zástupca	vedúceho	katedry	pre	zahraničné	vzťahy
													PhDr.	Lukáš	Cíbik,	PhD.	- zástupca	vedúceho	katedry	pre	vedecko-výskumnú	činnosť
	 Mgr.		Simona	Galfyová	–	tajomníčka	katedry

Katedra politických vied
										doc.	PhDr.	Tatiana	Tökölyová,	PhD.		-	vedúca	katedry
											PhDr.	Jakub	Bardovič,	PhD.		–	zástupca	vedúceho	katedry	pre	študijné	záležitosti
												Mgr.	Denisa	Karabová,	PhD.	-	zástupkyňa	vedúceho	katedry	pre	vedecko-	výskumnú	a	publ.	činnosť
          Mgr.	Michal	Garaj,	PhD.	–	tajomník	katedry

Katedra sociálnych služieb a poradenstva
	 doc.	PhDr.	Oľga	Bočáková,	PhD.			-	vedúca	katedry
 PhDr.	Darina	Kubíčková,	PhD.		–	zástupkyňa	vedúcej	katedry
              PaedDr.	Monika	Orlíková,	PhD.	–	tajomníčka	katedry



 



ŠTUDIJNÉ ODDELENIE
V	 prípade	 akýchkoľvek	 študijných	 záležitostí	 je	 po	 administratívnej	 stránke	 k	 dispozícii	 Študijné	
oddelenie	Fakulty	sociálnych	vied,	ktoré	nájdete	v	budove		na	Nám.	J.	Herdu	2.

•	 pre	každý	ročník	je	určená	konkrétna	študijná	referentka
•	 obrátiť	sa	môžete	aj	na	vedúcu	študijného	oddelenia	PhDr.	Janu	Polakovičovú	
• úradné hodiny a kontakt na jednotlivé študijné referentky nájdete na adrese: http://www.

fsvucm.sk/11_106_178/studijne-oddelenie-fsv-ucm

zabezpečuje:
• komplexné spracovanie študijnej a sociálnej agendy študentov bakalárskeho a magisterského 

štúdia 
• pomoc s riešením problémov – napr. zle zapísaný predmet v AISE, prenášanie predmetov
•	 vydávanie	potvrdení	o	návšteve	školy,	výpisov	študijných	výsledkov,	atď.

KOORDINÁTORKA PRE AIS A ŠTÚDIUM
Pre	 študentov	 všetkých	 katedier	 je	 k	 dispozícii	 odborná	 pracovníčka	 pre	 štúdium	 a	 vzdelávanie		 
PhDr.	Oľga	Molnárová.	Nájdete	ju	v	hlavnej	budove	FSV	na	Bučianskej	ulici	4/A	kanc.	č.	406.

zabezpečuje:
•	 kontakt	a	komunikáciu	s	uchádzačmi	o	bakalárske,	magisterské	štúdium	a	rigorózne	konanie
• rozvrhy pre jednotlivé študijné programy a stupne štúdia
•	 evidenciu	záverečných	prác
•	 zadanie	záverečných	prác	a	zmenu	témy	záverečných	prác
•	 zmenu	školiteľa	záverečných	prác
•	 oponentské	posudky	k	záverečným	prácam
• komisionálne skúšky



WEB STRÁNKA FAKULTY A FAKULTNÉ E-MAILOVÉ KONTÁ
Fakulta ponúka svojim študentom všetky informácie na svojej webovej stránke: http://www.fsvucm.
sk/,	 stránka	 obsahuje	 mnohé,	 pravidelne	 aktualizované	 informácie,	 dôležité	 odkazy,	 kontakty	 na	
vyučujúcich,	úradné	hodiny	zamestnancov	a	rôzne	údaje	týkajúce	sa	služieb	poskytovaných	fakultou.	
Všetky	potrebné	 informácie	týkajúce	sa	štúdia	si	môžete	nájsť	v	sekcii	Štúdium	http://www.fsvucm.
sk/11/studium
Rôzne	 dokumenty	 a	 tlačivá,	 ktoré	 budete	 potrebovať	 pri	 Vašom	 štúdiu	 nájdete	 v	 sekcii	 Štúdium	 a	
podsekcii Informácie pre študenta: http://www.fsvucm.sk/11_117/informacie-pre-stude
Fakulta	sa	zaujíma	o	problémy	svojich	študentov,	preto	môžete	využiť	e-mailovú	adresu: fsv@ucm.sk, 
na	ktorú	môžete	písať	svoje	pripomienky,	nápady	či	postrehy	na	fakulte.

SYSTÉM ŠTÚDIA
Zatiaľ	čo	na	stredných	školách	sa	používa	termín	školský	rok,	na	univerzitách	máme	akademický	rok,	
ktorý	pozostáva	zo	zimného	a	letného	semestra.	Každý	semester		trvá	zvyčajne	13	týždňov.	Výnimkou	
sú	končiace	ročníky,	ktoré	mávajú	letný	semester	o	niekoľko	týždňov	skrátený.	Počas	semestrov	štu-
dent	absolvuje	prednášky	a	cvičenia,	ktoré	si	zapísal	do	indexu	na	zápise.	Po	ukončení	každého	semes-
tra	nasleduje	skúškové	obdobie,	počas	ktorého	musí	splniť	podmienky	na	úspešné	ukončenie	všetkých	
zapísaných	predmetov.	Presný	harmonogram	akademického	roka	zverejňuje	fakulta	na	adrese: http://
www.fsvucm.sk/11_108/harmonogram-ar



SPÔSOB VÝUČBY
Štúdium	na	vysokej	škole	sa	uskutočňuje	formou	prednášok	a	cvičení	(resp.	seminárov)	z	jednotlivých	
predmetov.	Kým	prednášky	mávajú	všetci	študenti	spolu	v	rovnakom	čase	a	v	rovnakej	miestnosti,	na	
cvičeniach	(seminároch	)	sú	rozdelení	do	menších	skupín.	To	poskytuje	vyučujúcemu	priestor	na	roz-
siahlejšie	diskusie	k	danej	problematike.	Viesť	cvičenia	(semináre)	môže	prednášajúci,	ale	aj	iný	kom-
petentný	pedagogický	pracovník	či	doktorand.	Na	väčšine	prednášok	a	cvičení	(seminárov)	sa	robí	pre-
zenčná	listina.	Každý	vyučujúci	má	na	absolvovanie	predmetu	iné	požiadavky,	zvyčajne	sa	tolerujú	dve	
absencie.

KREDITOVÝ SYSTÉM
Kreditový	systém	štúdia	je	založený	na	zhromažďovaní	a	prenose	kreditov.	Kredity	umožňujú	hodnotiť	
študentovu	záťaž	spojenú	s	absolvovaním	jednotlivých	predmetov	študijného	programu.	Kredity	sú	v	
podstate	body,	 ktoré	 získavate	 za	úspešné	 absolvovanie	 jednotlivých	predmetov.	Každý	predmet	má	
určitý	počet	kreditov.	Štandardná	záťaž	študenta	v	dennej	forme	štúdia	za	celý	akademický	rok	je	vyja-
drená	počtom	60	kreditov	a	za	jeden	semester	akademického		roka	30	kreditov.	

Predmety	študijného	programu	sa	delia	na
a/ povinné (A - čkové) – sú študentovi predpísané, ich absolvovanie v plnom rozsahu              
    je nevyhnutnou podmienkou absolvovania celého študijného programu
b/ povinne voliteľné (B- čkové) – sú alternatívnou ponukou vyplývajúcou z orientácie                  
				študenta	na	určitú	časť	študijného	programu
c/ výberové (predmety podľa vlastného uváženia) (C – čkové) – si študent zapisuje 
    z ponuky výberových predmetov svojho študijného programu   

Na	úspešné	absolvovanie	vysokoškolského	štúdia	a	získanie	diplomu	absolventa	musíte		získať:
1/ v bakalárskom študijnom programe 180 kreditov
2/ v magisterskom študijnom programe 120 kreditov

Bližie	 informácie	 o	 kreditovom	 systéme	 nájdete	 na	 adrese:	 http://www.ucm.sk/docs/legislativa/
studijny_poriadok_2013_platny_pre_prijatych_od_2013_2014.pdf



KREDITOVÝ SYSTÉM
Študent	pri	realizácii	práva	na	voľbu	vlastného	tempa	štúdia	musí	na	pokračovanie	v	ďalšej	časti	štúdia	
získať:	

*	 podmienkou	pokračovania	v	štúdiu	v	ďalšom	roku	štúdia	v	dennej	a	externej	forme	štúdia	je	
získanie	aspoň	40	kreditov	v	predchádzajúcom	akademickom	roku.	V	externej	 forme	štúdia	
aspoň	30	kreditov	v	študijných	programoch	so	štandardnou	dĺžkou	štúdia	štyri	roky	v	bakalár-
skych	študijných	programoch	a	v	študijných	programoch	so	štandardnou	dĺžkou	štúdia	tri	roky	
v magisterských študijných programoch.

Bližie	 informácie	 o	 kreditovom	 systéme	 nájdete	 na	 adrese:	 http://www.ucm.sk/docs/legislativa/
studijny_poriadok_ucm_plne_znenie_vratane_dodatku_c_1_a_c_2_prijati_od_2013_2014.pdf

KREDITY



SKÚŠKY
Podmienkou absolvovania predmetov býva spravidla skúška z príslušného predmetu. Forma a obsah 
skúšky	 musia	 byť	 v	 súlade	 s	 informačným	 listom	 predmetu	 a	 prednášajúci	 je	 povinný	 oboznámiť		
študentov	s	kritériami	hodnotenia	na	začiatku	semestra.	
Skúška	môže	byť	písomná,	ústna	alebo	kombinovaná.	Do	hodnotenia	na	skúške	sa	môže	započítavať	aj	
aktivita	na	hodinách	alebo	vypracovanie	priebežných	zadaní	počas	semestra.	Hodnotenie	na	vysokej	
škole je nasledovné: 

A   výborne  - 1
B	 veľmi	dobre		-	1,5
C dobre – 2
D	 uspokojivo	–	2,5
E		 dostatočne	–	3
FX	 nedostatočne		

Termíny	 skúšok	 v	 priebehu	 skúškového	 obdobia	 navrhuje	 vyučujúci	 v	 súlade	 s	 pokynmi	 dekana.	
Termíny	 a	miesta	 skúšok,	 ako	 aj	 spôsob	 prihlasovania	 sa	 na	 skúšku	 je	 povinný	 skúšajúci	 zverejniť	
prostredníctvom	informačného	systému	AIS.	Skúškové	obdobie	trvá	v	určenom	čase,	ak	však	z	vážnych	
(zdravotných)	 dôvodov	potrebujete	 skúškové	 obdobie	 predĺžiť,	musíte	 o	 to	 požiadať	 s	 dostatočným	
predstihom	dekana	fakulty.	Podrobnejšie		informácie	o	štúdiu	nájdete	na	adrese:		http://www.fsvucm.
sk/11_117_182/dokumenty 

HARMONOGRAM ŠTÚDIA
Harmonogram	štúdia	je	dokumetom,	ktorý	obsahuje	podrobné	informácie	o	dôležitých	termínoch	týka-
júcich	sa	priebehu	šúdia	celého	akademického	roka	ako	napríklad:	termíny	výučby	zimného	a	letného	
semestra,		skúškového	obdobia,	odovzdania	záverečných	prác,	štátnych	skúšok,	promócií.		
Harmonogram	pre	aktuálny	akademický	rok	nájdete	na	adrese:	 	http://www.fsvucm.sk/11_108/har-
monogram-ar



AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (AIS)
Akademický	informačný	systém	riadi	pedagogické	procesy,	komunikáciu	medzi	študentom,		pedagógom	
a	študijným	oddelením.	Do	systému	AIS	vkladajú	pedagógovia	Vaše	výsledky,	ktoré	ste	dosiahli	počas	
semestra. V tejto internetovej aplikácii máte  zaznamenané informácie o poplatkoch, známkach, termíny 
skúšok	atď.	Do	systému	sa	prihlasujete	na	základe	Vášho	prihlasovacieho	mena	a	prístupového	hesla,	
ktoré	ste	dostali	na	zápise.	Cez	AIS	sa	prihlasujete	na	skúšky	a	môžete	si	kontrolovať	priebeh	Vášho	
štúdia.  Manuály k AISU a všetky podrobné informácie nájdete na  adrese: http://www.ucm.sk/sk/ais
-akademicky-informacny-system/

PREUKAZ ŠTUDENTA
Budúci	študenti	UCM	na	všetkých	stupňoch	(Bc.,	Mgr.,	PhD.)	a	vo	všetkých	formách	štúdia	(denná,	
externá)	majú	povinnosť	požiadať	o	vydanie	preukazu	študenta	UCM.	Študenti	dennej	formy	štúdia	
žiadajú	o	preukaz	denného	študenta	-	kartu	s	vizuálom	ISIC,	študenti	externej	formy	štúdia	žiadajú	o	
preukaz	externého	študenta	s	vizuálom	UCM.	Žiadosť	o	preukaz	a	súhlas	s	poskytnutím	osobných	dát	
študenti	odovzdávajú	pri	zápise	príslušnej	študijnej	referentke.	Žiadosti	k	vydaniu	preukazu	študenta	
UCM nájdete na adrese: http://www.ucm.sk/sk/preukaz-studenta-ucm/

ISIC – UNIVERZITNÝ PREUKAZ ŠTUDENTA
Tento	medzinárodný	preukaz	študenta	denného	štúdia.	Umožňuje
študentovi	využívať	výhody	u	partnerov	a	všetky	najmä	
študentské	zľavy	doma	i	v	zahraničí.	ISIC	má	platnosť	jeden	rok,	
predlžuje	sa	nalepením	prolongačnej	známky.	



ŠTIPENDIÁ
Študentom	študujúcim	v	rámci	študijných	programov	prvého	a	druhého	stupňa	sa	priznávajú	štipendiá	
podľa	príslušných	ustanovení	stanovených	Štipendijným	poriadkom	UCM.
Pridelenie	štipendií	je	dôležitou	formou	podpory	študentov	na	UCM.	Druhy	štipendií	na	UCM	:

Sociálne štipendium
Po	 splnení	 predpísaných	 kritérií	 sa	 študentom	 FSV	 UCM	 priznáva	 sociálne	 štipendium	 –	 určené	 na	
úhradu nákladov spojených so štúdiom. 

Motivačné štipendium
Za vynikajúce plnenie študijných povinností, napr. za dosiahnutie výborných výsledkov v oblasti štúdia, 
výskumu	a	vývoja,	môže	priznať	dekan	fakulty	študentovi	motivačné	štipendium.	

Účelové štipendium
UCM môže	 priznať	 v	 rámci	 možností	 študentom	 účelové	 štipendium	 z	 vlastných	 zdrojov,	 napr.	 	 za	
vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, výskumu, 
umeleckej	alebo	športovej	činnosti	alebo	ako	jednorazovú	či	pravidelnú	sociálnu	podporu.		Informácie	
o	možnosti	pridelenia	štipendií	a	štipendijný	poriadok	môžete	nájsť	na	adrese:	http://www.ucm.sk/
docs/legislativa/stipendijny_poriadok_ucm_2013_uplne%20znenie_vratane_dodatku_c_1.pd

ERASMUS+
Erasmus+	je	programom	Európskej	únie	v	oblasti	vzdelávania	a	odbornej	prípravy	zameraný	na	mo-
bility	a	spoluprácu	vo	vysokoškolskom	vzdelávaní	v	Európe.	Všetky	podrobné	informácie	o	programe	
ERASMUS+  nájdete na  adrese: 
http://www.ucm.sk/docs/dokumenty/zahranicie/erasmusplus_prirucka_en.pdf
Koordinátor  fakulty FSV UCM pre Erasmus+ je PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.



CENTRUM PODPORY ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI 
POTREBAMI
Cieľom	Centra	podpory	študentov	so	špecifickými	potrebami	je	pomoc	a	podpora	študentom	všetkých	
fakúlt	a	inštitútu	Univerzity	sv.	Cyrila	a	Metoda	v	Trnave	v	týchto	oblastiach:

•	 psychologické	poradenstvo
•	 sociálne poradenstvo
•	 podpora	študentov	so	špecifickými	potrebami

•	 so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím
•	 s chronickým ochorením
•	 so zdravotným oslabením
•	 s psychickým ochorením
•	 s autizmom
•	 s	poruchami	učenia
•	 so sociálnym znevýhodnením

Kontakt: 
Nám.	J.	Herdu	2,	Trnava,	1.	posch.,	č.	dv.	112b,	tel.:	033	5565	145
Vladimíra	Mikulková,	koordinátorka	pre	FSV	PhDr.	Darina	Kubíčková,	PhD.
Podrobnejšie	informácie	môžete	nájsť	na	adrese:	
http://www.ucm.sk/sk/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebam/

KNIŽNICA
Počas	celého	štúdia	alebo	pri	písaní	seminárnych	či	záverečných	prác	Vám	poskytne	veľmi	cenné	ma-
teriály	pre	štúdium	práve	fakultná	knižnica,	ktorá	zároveň	slúži	aj	ako	študovňa,	kde	môžete	priamo	
študovať	dostupnú	literatúru.	Nachádza	sa	v	hlavnej	budove	FSV,	na	Bučianskej	4/A.	Všetky	informácie	
môžete	nájsť	v	sekcii:	Štúdium	a	podsekcii	Knižnica	na	adrese:	http://www.fsvucm.sk/11_225_226/
informacie 
Okrem	toho	môžete	využívať	aj	univerzitnú	knižnicu,	ktorá	sa	nachádza	v	hlavnej	budove	UCM	na	
Nám.	J.	Herdu	2.



PRIESTORY FAKULTY
FSV UCM	využíva	na	vyučovanie	priestory	na	dvoch	miestach	Trnavy:	hlavnú	budovu	FSV	na	Bučianskej	
ulici	4/A,	kde	sa	nachádza	aj	dekanát	fakulty,	priestory	Základnej	školy	v	Jame	na	sídlisku	Družba.	

Učebne a ich označenie
•	 miestnosti		BU	sa	nachádzajú	na	Bučianskej	ulici	4/A,	v	hlavnej	budove	FSV
•	 miestnosti	 začínajúce	 sa	 písmenom	 J	 sa	 nachádzajú	 na	 sídlisku	Družba,	 v	 budove	 Základnej	

školy	v	Jame,	hneď	za	hlavnou	budovou	FSV
•	 miestnosť	označená	AULA	sa	nachádza	na	Bučianskej	ulici	4/A,	v	hlavnej	budove	FSV
•	 knižnica	FSV	sa	nachádza	v	hlavnej	budove	FSV	na	Bučianskej	ulici	

 

MOŽNOSTI UBYTOVANIA
Ubytovanie	pre	študentov	je	zabezpečené	v	Študentskom	domove	UCM	a	v	zmluvných	zariadeniach.	

Študentský domov UCM (budova UCM)
Nám.	J.	Herdu	č.	2,	917	01	Trnava
Telefón:	033	5565	111	(vrátnica),	033	5565	176	(Mgr.	Soňa	Krahulcová)	
Ako	sa	tam	dostať:		žel.	stanica	–	MHD	linka	č.	1,	linka	č.	2		(z	Hospodárskej)



Zmluvné zariadenia

Študentský domov Miloša Uhra (STU Bratislava) 
J.	Bottu	č.	21,		917	01	Trnava
Telefón:	0918	646	002,	033	5908	612	(Mgr.	Popová	Zuzana)	
Ako	sa	tam	dostať:	žel.	stanica	-		Bottova	

Ubytovacie zariadenie VÚJE 
Sibírska	1,		917	01	Trnava
Telefón:	033	5991	984	(p.	Ťažká	Dana)	
Ako	sa	tam	dostať:		MHD	linka	č.	6

Ubytovacie zariadenie Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Zavarská	9,	917	28	Trnava
Telefón:	033	5504	830,	5555	115	(Ing.	Tomašovičová	Anna,	PhD.)
Ako	sa	tam	dostať:		MHD	linka	č.	5
Podrobnejšie	informácie	o	ubytovaní	môžete	nájsť	na	adrese:	http://www.ucm.sk/sk/ubytovanie-stu-
denti/



STRAVOVANIE
Všetci študenti	majú	možnosť	 stravovania	 sa	 v	 priestoroch	 jedální,	 ktoré	 im	UCM	dáva	 k	 dispozícii.	
Obedové	lístky	UCM	sa	dajú	zakúpiť	v	každom	bufete	UCM.	Cena	lístka	UCM	pre	študentov		je	2,30	€.
Jedálne

Budova UCM
Otváracia	doba:	pondelok	–	piatok:	08.00	–	14.30	hod.
Jedálny	lístok:	http://www.relax-team.sk/index.php/top-relax-ucm
Cena obeda: obedové lístky UCM 

Budova Business Relax Centrum 
Piešťanská	ul.	3
Otváracia	doba:	pondelok	–	štvrtok:	10.30	–	14.30	hod.
                               piatok – 10.30 – 14.00 hod.      
Cena obeda: obedové lístky UCM

Budova v JAME
Otváracia	doba:	pondelok	–	piatok:	08.00-	14.30	hod.	(počas	semestra)	
Výdaj obedov: 11.00 – 13.30 hod.
Cena obeda: obedové lístky UCM

LEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ
Zdravotnú	starostlivosť	Vám	poskytne	 lekár	v	mieste	Vášho	 trvalého	bydliska, 
alebo	 máte	 možnosť	 prihlásiť	 sa	 do	 zdravotnej	 starostlivosti	 na	 nasledovnej 
adrese:	 Školská	 ambulancia	 	 Mestská	 poliklinika,	 Starohájska	 2,	 Trnava, 
I.	 poschodie,	 trakt	 A-1,	 č.	 dv.:	 113.	 Ordinuje	 MUDr.	 Ľubica	 Ďurková.	 
Ordinačné	hodiny:		v	pracovných	dňoch:	8.00	–	12.00	hod.	Kontakt:	033/595340,	
mobil:	0918	578	413.



ZÁKLADY VYSOKOŠKOLSKÉHO PROTOKOLU
Oslovovanie	vyučujúcich	a	ostatných	pracovníkov	býva	pre	novopečených	vysokoškolákov	často	pro-
blematické.	Vyučujúci	často	svojich	študentov	oslovujú	kolegyňa	či	kolega.	Toto	samozrejme	neplatí	na-
opak.	Na	vysokej	škole	sa	neoslovujú	vyučujúci	jednotným	oslovením	pre	všetkých	„pán	profesor“,	„pani	
profesorka“,	tak	ako	na	strednej	škole.	Vyučujúci	na	vysokej	škole	má	akademický	titul,	ktorým	je	po-
trebné	ho	oslovovať.	Ak	má	osoba	titulov	viac,	oslovujeme	ju	vždy	tým	„najvyšším“.	Uvádzame	niekoľko	
príkladov,	s	ktorými	sa	môžete	na	našej	fakulte	stretnúť	najčastejšie:	

•	 Mgr.	Ján	Kováč	 	 	 pán	magister	Kováč
•	 Ing.	Ján	Kováč		 	 													pán	inžinier	Kováč
•	 PhDr.	/	JUDr.	Ján	Kováč	 	 pán	doktor	Kováč
•	 PaedDr./JUDr.	Ján	Kováč,	PhD.	 pán	doktor	Kováč
•	 Mgr./Ing.	Ján	Kováč,	PhD.	 	 pán	doktor	Kováč
•	 doc.	Ing.	Ján	Kováč,	PhD.		 	 pán	docent	Kováč
•	 prof.	Ing.	Ján	Kováč,	CSc.	 	 pán	profesor	Kováč	

Pokiaľ	neviete,	aký	titul	má	konkrétny	vyučujúci,	pomôže	Vám	fakultný	web,	kde	nájdete	mená	všetkých	
vyučujúcich.	Neoslovujte	vyučujúcich	titulom	profesor,	pokiaľ	tento	titul	skutočne	nemajú.	

Na	akademickej	pôde	je	dobré	venovať	patričnú	pozornosť	aj	vhodnému	výberu	oblečenia.	Je	treba	ve-
dieť	rozlíšiť	bežné	pracovné	dni	a	slávnostné	príležitosti,	ktorými	sú	najmä:	slávnostná imatrikulácia 
a promócie,	počas	ktorých	je	potrebné	dbať	na	ich	dôstojný	priebeh.	Dôstojné	oblečenie	by	malo	byť	
samozrejmosťou	aj	na	skúškach	či	štátnych	skúškach.



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Ako a kedy môžem prerušiť štúdium? 

Informácie	o	prerušení	štúdia	môžete	nájsť	v	Študijnom	poriadku	UCM	§22	na	adrese:	http://www.
ucm.sk/sk/vnutorne-predpisy/

Môžem si zmeniť vedúceho záverečnej práce?

Zmeniť	 vedúceho	 záverečnej	 práce	 je	 možné	 do	 termínu	 odovzdania	 záverečnej	 práce.	 Žiadosť	 s	
odôvodnením	 zmeny	 sa	 adresuje	 cez	 sekretariát	 katedry	 vedúcemu	 katedry,	 na	 ktorej	 bola	 téma	
vypísaná.	Študent	si	môže	vedúceho	práce	vybrať	a	ten	mu	musí	žiadosť	podpísať.	Pokiaľ	si	nevybral,	
bude	mu	vedúci	práce	pridelený	katedrou.	O	schválení/neschválení	žiadosti	bude	študent	vyrozumený.	

Je možné zmeniť si tému záverečnej práce? 

Zmeniť	 tému	 práce	 je	 možné	 do	 odovzdania	 záverečnej	 práce.	 Žiadosť	 je	 potrebné	 adresovať	 cez	
sekretariát	 katedry	 vedúcemu	 katedry,	 na	 ktorej	 bola	 téma	 vypísaná.	 Žiadosť	 musí	 byť	 podpísaná	
vedúcim	záverečnej	práce.	

Musia byť všetky známky zapísané v AIS-e?

Áno,	všetky	známky	musia	byť	zapísané	v	AIS-e.	Študent	 je	povinný	kontrolovať	si	zápis	známok	do	
indexu	a	AIS-u	do	konca	skúškového	obdobia.	V	prípade,	že	mu	vyučujúci	nezapísal	známku	do	AIS-u,	
študent	ho	môže	kontaktovať	prostredníctvom	e-mailu	alebo	ho	môže	navštíviť	v	čase	jeho	konzultačných	
hodín. 

Čo mám robiť, ak som vyčerpal všetky opravné termíny z daného predmetu? 

Študent	môže	požiadať	dekana	o	komisionálne	preskúšanie.	Komisionálne	hodnotenie	 sa	koná	pred	
komisiou,	ktorá	sa	skladá	najmenej	z	troch	členov	a	má	určeného	predsedu	komisie.



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Je možné prestúpiť na FSV z inej školy?  

Študent	z	inej	školy,	ak	študuje	rovnaký	alebo	príbuzný	odbor,	má	v	súlade	so	zákonom	právo	požiadať	
dekana	FSV	o	povolenie	prestupu.	Žiadosť	je	posudzovaná	individuálne	 	na	základe	kritérií	 fakulty	o	
prestupe. 

Kde nájdem potrebné tlačivá a formuláre o návšteve školy atď. ? 

Všetky	 potrebné	 tlačivá	 a	 formuláre	 nájdete	 na	 adrese:	http://www.ucm.sk/sk/tlaciva-a-formulare-
studenti/		Je	možné	ich	vyplniť	aj	elektronicky. 

Nedostal som internát, čo mám robiť? 

Na	ubytovanie	v	ŠD	nie	je	právny	nárok.	O	pridelení	ubytovania	rozhoduje	ubytovacia	komisia	na	základe	
určených	kritérií.	Počet	ubytovacích	 	miest	pre	 	 študentov	UCM	 je	bohužiaľ	ohraničený	kapacitnými	
možnosťami	internátov.	Ak	nedostanete	ubytovanie,	musíte	hľadať	iné	možnosti	ako	napr.	spojiť	sa	s	
inými	študentmi	a	prenajať	si	byt.	

Môžem si v prípade dostatočného množstva kreditov požiadať o zrušenie povinne voliteľného 
predmetu tzv. (B-kového)? 

Raz	 zapísaný	 B-kový	 predmet	 sa	 automaticky	 považuje	 za	 povinný	 predmet	 a	 je	 potrebné	 jeho	
absolvovanie.

Kam má podať žiadosť o sociálne štipendium? 

Žiadosť	o	 sociálne	 štipendium	sa	podáva	do	podateľne	na	Nám.	 J.	Herdu	2,	Trnava	 alebo	poštou	na	
adresu:
Martina	Brestičová
Kancelária:		110a,	Nám	J.	Herdu	2,	917	01	Trnava
Telefón:	033	5565	116
E-mail: martina.bresticova@ucm.sk





Fakulta sociálnych vied 
Univerzita	sv.	Cyrila	a	Metoda	v	Trnave

Pracovisko:	Bučianska	4/A,	960	01	Trnava
tel.:	+421	33	55	65	525	/	E-mail:	fsv@ucm.sk	/	www.fsvucm.sk


