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ZDROJE PROGRAMU 

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 
Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia 
s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, 
ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologic ké 
parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno -
výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).   
Realizácia študijné programu si z hľadiska jeho zamerania vyžaduje učebne vybavené bežnou 
technikou používanou pri modernej výučbe na vysokej škole, a to počítač s aktívnym 
pripojením na internet, dataprojektor a ozvučenie. Pracovisko disponuje takýmto vybavením 
vo všetkých učebniach, vrátane študovne v Knižnici FSV UCM. 
Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov 
určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, 
dataprojektorom, plátnom a ozvučením.  
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a 
zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať 
špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium 
pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú 
miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi 
signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. 
Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie 
zamestnancov.  
Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s  dostatočnou 
kapacitou väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, 
telocvičňu či posilňovňu.   
Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej 
literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším 
informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).  
prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov je zabezpečený viacerými 
spôsobmi, a to najmä prostredníctvom Knižnice na FSV UCM, Univerzitnej knižnice, 
prostredníctvom individuálnych vyučujúcich a prostredníctvom internetových databáz (v 
prípade nutnosti registrácie do databázy, študijnú literatúru poskytuje vyučujúci).  
V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcej sa 
priamo v budove fakulty.  Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 
knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a 
elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 
2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z 
fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického 
pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre 
zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a 
politiky, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov.  
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Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť 
študentské povinnosti  pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samo- štúdiu. Študenti majú 
dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365 .  

Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov ja virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-
publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu.  

 Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie  
 Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katrina.pro-

chazkova@ucm.sk  

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe 
s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri 
prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.  
Dištančné vzdelávanie sa realizuje v plnom rozsahu v porovnaním s rozsahom prezenčného 
štúdia a za dodržania všetkých náležitostí študijného programu. 
Dištančné vzdelávanie sa zabezpečuje prostredníctvom univerzitne aplikovanej platformy, 
ktorá je prístupná všetkým študentom, vyučujúcim a spolupracujúcim partnerom, a to 
bezplatne a výlučne na študijné účely. Táto platforma slúži i na zdieľanie ťažšie dostupných 
študijných materiálov a podkladov, na komunikáciu so študentmi ako i na skúšanie ústnou 
alebo testovou formou Touto formou sa realizujú i všetky podporné a doplnkové aktivity zo 
strany našich partnerov, a to v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prezenčnej formy. 
 

Dištančné štúdium na FSV UCM v Trnave upravuje 

 Smernica o dištančnej metóde výučby 
 https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf.  
 http://fsvucm.sk/files/%C5%A1t%C3%BAdium/dokumenty/Smer-

nica%20o%20distancnej%20forme%20statnych%20skusok%203_2021.docx  
 Usmernenie dekana o zásadách dištančnej výučby na FSV UCM   
 http://fsvucm.sk/files/rozvrhy/2021_2022/Usmernenie%20de-

kana_%20Z%C3%81SADY%20DI%C5%A0TAN%C4%8CNEJ%20V%C3%9DU%C4%8
CBY%20NA%20FSV%20UCM%20(2).pdf  

Na úplné dištančné vzdelávanie prešla FSV ešte počas prvej vlny pandémie. Je nutné 
konštatovať, že prechod na dištančné vzdelávanie bol plynulý a napriek nepripravenosti na 
takúto situáciu aj relatívne rýchly:  

Celá výuka bola do online systému prenesená v prvých týždňoch v marci 2020  

V prvých týždňoch bolo umožnené využívať na výuku viaceré platformy. Využívaná bola 
platforma ZOOM, Google Meet, Moodle   

http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie
mailto:katrina.prochazkova@ucm.sk
mailto:katrina.prochazkova@ucm.sk
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf
http://fsvucm.sk/files/%C5%A1t%C3%BAdium/dokumenty/Smernica%20o%20distancnej%20forme%20statnych%20skusok%203_2021.docx
http://fsvucm.sk/files/%C5%A1t%C3%BAdium/dokumenty/Smernica%20o%20distancnej%20forme%20statnych%20skusok%203_2021.docx
http://fsvucm.sk/files/rozvrhy/2021_2022/Usmernenie%20dekana_%20Z%C3%81SADY%20DI%C5%A0TAN%C4%8CNEJ%20V%C3%9DU%C4%8CBY%20NA%20FSV%20UCM%20(2).pdf
http://fsvucm.sk/files/rozvrhy/2021_2022/Usmernenie%20dekana_%20Z%C3%81SADY%20DI%C5%A0TAN%C4%8CNEJ%20V%C3%9DU%C4%8CBY%20NA%20FSV%20UCM%20(2).pdf
http://fsvucm.sk/files/rozvrhy/2021_2022/Usmernenie%20dekana_%20Z%C3%81SADY%20DI%C5%A0TAN%C4%8CNEJ%20V%C3%9DU%C4%8CBY%20NA%20FSV%20UCM%20(2).pdf
http://fsvucm.sk/files/rozvrhy/2021_2022/Usmernenie%20dekana_%20Z%C3%81SADY%20DI%C5%A0TAN%C4%8CNEJ%20V%C3%9DU%C4%8CBY%20NA%20FSV%20UCM%20(2).pdf
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UCM neskôr prešla aj k využívaniu  služby 
Microsoft 365: https://www.ucm.sk/sk/microsoft365/ a v rámci nej aj službu Microsoft 
Teams. Inštruktážne videá od Microsoftu sú dostupné:  odkaz1, odkaz2, odkaz3  

Krátko pred prechodom na online výuku sa na úrovni jednotlivých katedier FSV realizovali 
inštruktážne školenia zamerané na výuku v online priestore  

Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu 
a charakteristika ich participácie.  

 OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, GROW WITH GOOGLE, Slovenská asociácia 
koučov, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Mi-
nisterstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spolu-
prácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bez-
pečnostnú politiku 

 
Partneri sa pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu zapájajú viacerými 
spôsobmi, a to: 

 formou poskytovania krátkodobých odborných stáží pre študentov s dôrazom na 
aplikáciu získaných teoretických vedomostí a zručností v praxi;   

 ďalej sa zapájajú formou prípravy a organizácie odborných diskusií, workshopov 
a tréningov špecializovaných na rozvoj získaných vedomostí a zručností v rámci 
zadanej témy previazanej na obsah vzdelávania;  

 formou zapojenia študentov do projektovej a osvetovej činnosti, ktorú partneri vy-
konávajú, čo zahŕňa i možnosť účasti študentov na realizácii ich aktivít doma 
i v zahraniční, čím umožňujú študentov verifikáciu svojich nadobudnutých vedo-
mostí a zručností, ako i získanie prenositeľných kompetencií v odbore; 

 poskytovaní poradenstva a asistencie pri aktivitách pracoviska orientovaných na 
osobnostný rozvoj študentov v rámci ich prípravy na budúce profesijné zameranie.  

 charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného 
a spoločenského vyžitia.  

 
Fakulta organizuje množstvo podujatí v troch hlavných podobách: 

 podujatia nepriamo naviazané na obsah štúdia, a to podujatia sociálneho, športo-
vého, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia, ktorých hlavnou úlohou je 
upevnenie vzťahu vzdelávacej inštitúcie so študentmi, rozvoj ich soft skills a pod-
pora tímovej práce (napríklad Futbalový turnaj o pohár dekana, Športový deň FSV 
UCM, Valentínsky volejbalový turnaj, Grilovačka a iné aktivity ako Olympiáda o EÚ 
2019 pre študentov stredných škôl - v prípade záujmu majú možnosť participovať 
pri jej priebehu aj samotní študenti študijného programu) 

 podujatia priamo naviazané na obsah štúdia ale vo forme neformálnej súčasti vzde-
lávacieho procesu (napr. rôzne diskusie s odborníkmi, filmový klub, tréningy za-
merané na verejný prejav ako osobnú značku,  kultúru verejného prejavu, pravidlá 
dobrej prezentácie ako asertivitu z pohľadu komunikačných zručností, a ďalšie) 

https://www.ucm.sk/sk/microsoft365/
https://education.microsoft.com/sk-sk/learningPath/2a48febf/course/372e52b4/0
https://education.microsoft.com/sk-sk/learningPath/2a48febf/course/b008b86f/0
https://education.microsoft.com/sk-sk/learningPath/2a48febf/course/b0459d85/0
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 podujatia ako reálna a priama súčasť vý-
učby (ako tréningy a workshopy priamo naviazané na tematické zameranie pred-
metu a priamo prepájajúce získavané vedomosti s ich praktickou aplikáciou, ako 
napríklad tvorivé workshopy pri tvorbe brandingu SR, pri stanovovaní národnej 
identity, workshopy o úlohe SR v rámci tzv. green deal-u, tréningy a workshopy 
zamerané na občiansku participáciu v prostredí EÚ, a pod. zameraných na disku-
siu, reflexiu a navrhovanie konkrétnych riešení pre budúcnosť Európy) 

 možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stá-
žach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto 
vzdelávania.  

Možnosti: SAIA, ERASMUS+, OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, Zastúpenie SR pri EK, 
Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Or-
ganizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slo-
venský inštitút pre bezpečnostnú politiku. 
Podmienky: prihlasovať sa môžu všetci študenti dennej formy štúdia po ukončení aspoň pr-
vého ročníka. Vo výberovom konaní sa zohľadňujú nielen študijné výsledky záujemcu o stáž,  
ale i jeho účasť na aktivitách realizovaných v rámci i mimo výučbového procesu, jeho jazy-
kové a komunikačné zručnosti. Mimoriadne sa zohľadňuje záujem daného študenta o odbor, 
na ktorom by prax/stáž vykonával.  
Pravidlá uznávania tohto vzdelávania: Po dobu praxe pracuje študent v zmysle predchádza-
júcej dohody s vyučujúcimi v móde tzv. individuálneho študijného plánu a riadne prechádza 
skúškovým procesom. Pri zahraničných mobilitách prostredníctvom programov agentúry 
SAIA alebo programu ERASMUS+ sa vysoká škola riadi všeobecne platnými pravidlami pri-
hlasovania a uznávania kreditov. 
 
Pokyny na prihlasovanie: Študenti sa prihlasujú na základe aktuálne vyhlásených platných 
podmienok na prihlasovanie sa, ktoré pravidelne vyhlasujú samotní partneri. Pracovisko 
následne tieto podmienky zverejňuje študentom rôznymi komunikačnými spôsobmi.  

 Univerzita má Oddelenie vonkajších vzťahov:    https://www.ucm.sk/sk/medzina-
rodne-vztahy/, https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/,    

 Podmienky upravuje Smernica o administrácii 
Erasmus+: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administra-
cia_erasmus+.pdf   

 
Fakulta komunikuje s viacerými partnermi univerzitami, či inštitúciami medzi ktorými 
prebiehajú vzájomné mobility študentov a pedagógov. Agenda je v kompetencii prodekanky 
pre zahraničné vzťahy PhDr. Edita Poórová, 
Ph.D. edita.poorova@ucm.sk   http://fsvucm.sk/150_127/prodekanka-pre-
zahra , http://fsvucm.sk/150_520/erasmus a taktiež vytvorenú pozíciu fakultného 
koordinátora Erasmu: kontakt na fakultného koordinátora:  PhDr. Dalibor 
Mikuš  dalibor.mikus@ucm.sk   
Všetky informácie sú dostupné na: http://fsvucm.sk/150/press   
Pravidelne sa uskutočňuje výberové konanie na mobility, Uznávanie predmetov je v  súlade 
s vnútornými predpismi.  

https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/
https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/
https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
mailto:edita.poorova@ucm.sk
http://fsvucm.sk/150_127/prodekanka-pre-zahra
http://fsvucm.sk/150_127/prodekanka-pre-zahra
http://fsvucm.sk/150_520/erasmus
mailto:dalibor.mikus@ucm.sk
http://fsvucm.sk/150/press

