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HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019 FF KU 

tematické usporiadanie 

 

 

  

Výučbové a skúškové obdobie v zimnom a letnom semestri akademického 

roka 2018/2019  

výučbové obdobie v zimnom semestri 17. 09. 2018 – 16. 12. 2018 

skúškové obdobie v zimnom semestri 17. 12. 2018 – 03. 02. 2019 

skúškové obdobie v zimnom semestri pre prihlásených na štátnu skúšku 17. 12. 2018 – 25. 01. 2019 

  

výučbové obdobie v letnom semestri  04. 02.  2019 – 05. 05. 2019 

skúškové obdobie v letnom semestri 06. 05.  2019 – 23. 06. 2019 

  

Akademické slávnosti  

slávnostné otvorenie akademického roka 

 
26. 09. 2018 

 

stretnutie študentov prvého ročníka bakalárskych a magisterských študijných 

programov s členmi katedier 17. 09. 2018 

slávnostné zakončenie akademického roka 

 

30. 04. 2019 

 

promócie pre absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia 

z akademického roku 2017/2018 02. 10. 2018 

promócie pre absolventov v akademickom roku 2018/2019 

10. 06. 2019 – 14. 06. 2019 

(12. 06. magisterské promócie) 

promócie absolventov rigorózneho konania 05. 10. 2018 

promócie absolventov doktorandského štúdia 05. 10. 2018 

  

Pedagogické praxe  

zimný semester  

PP2 – výstupová (1. roč. Mgr.) 
21.09. 2018 – 19.10. 2018   

(1. predmet) jeden deň v týždni – piatok  

 
26.10. 2018 -– 07.12. 2018   

(2. predmet) jeden deň v týždni – piatok  

inštruktáž k PP2 

17. 09. 2018 – 20. 09. 2018 

(dva predmety) 

  

 

PP4 – súvislá (2. roč. Mgr.) 17. 09. 2018 – 30. 11. 2018  

inštruktáž k PP4   apríl 2018 

 

letný semester  

PP1 – hospitačná  (3. roč. Bc.) 
11.02. 2019 – 15.02. 2019  

(1. predmet) 

 

18.02. 2019 – 22.02. 2019  

                                               (2. predmet) 

inštruktáž k PP1                                          04.02. 2019 – 08.02. 2019 (dva predmety) 

 
PP3 – výstupová (1. roč. Mgr.) 

 

08.02. 2019 – 15.03. 2019 
(1. predmet) jeden deň v týždni – piatok 

 

 

22.03. 2019 – 03.05. 2019 

 

(2. predmet)jeden deň v týždni – piatok 

inštruktáž k PP3 04.02. 2019 – 07.02. 2019 

      



Záverečné práce (bakalárske, diplomové), rigorózne práce  

zverejnenie tém záverečných (bakalárskych, diplomových) prác do 31. 10. 2018 

vyhotovenie protokolu o zadaní záverečnej (bakalárskej, diplomovej) práce  do 31. 01. 2019 

odovzdanie protokolu o zadaní záverečnej (bakalárskej, diplomovej) práce na 

študijné oddelenie do 01. 02. 2019 

odovzdanie záverečných prác (bakalárskych a diplomových) prác – zimný 

termín štátnych skúšok 

do 15. 11. 2018 (bakalárske, diplomové 

práce) 

odovzdanie záverečných (bakalárskych a diplomových) prác do 31. 03. 2019  bakalárske práce 

 do 04. 04. 2019  diplomové práce 

odovzdanie záverečných (bakalárskych a diplomových) prác pre augustový 

termín štátnych skúšok  do 19. 06. 2019 (bakalárske, diplomové) 

odovzdanie rigoróznych prác pre februárový termín obhajoby do 04. 11. 2018 

odovzdanie rigoróznych prác pre augustový termín obhajoby do 15. 5. 2019 

  

Štátne skúšky  

zverejnenie formy štátnej skúšky do 17. 09. 2018 

zverejnenie téz na internete do 17. 09. 2018 

prihlásenie sa na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného 

systému 21 dní pred termínom skúšok 

štátne a rigorózne skúšky – január/február 28. 01. 2019 – 01. 02. 2019 

štátna skúška z učiteľskej pedagogiky a psychológie (3. roč. bc.) 10. 04. 2019 

štátne skúšky – máj 13. 05. 2019 – 24. 05. 2019 

štátne a rigorózne skúšky – august 19. 08. 2019 – 23. 08. 2019 

  

Kontrola študijných výsledkov  

kontrola študijných výsledkov študentov 1. ročníka 04. 02. 2019 – 08. 02. 2019 

kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku vo februári 21. 01. 2019 – 25. 01. 2019  

kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku v máji 29. 04. 2019 – 10. 05. 2019 

kontrola študijných výsledkov študentov všetkých ročníkov od 24. 06. 2019 

kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku z pedagogiky 

a psychológie 05. 04. 2019 – 09. 04. 2019 

  

Podujatia odborného a informatívneho charakteru  

Deň otvorených dverí KU 05. 02. 2019 

  

Plánované dekanské a rektorské voľná   

dekanské voľno 31. 10. a  02. 11. 2018  

rektorské voľno 18. 04. 2019 a 23. 04. 2019 

  

Zápis na akademický rok 2018/2019   

zápis študentov (1. ročník Bc.) 03. – 04. 09. 2018 

zápis študentov (2. ročník Bc.) 05. 09. 2018 

zápis študentov (3. ročník Bc.) 06. 09. 2018 

zápis študentov (1. ročník Mgr.) 07 09. 2018 

zápis študentov (2. ročník Mgr.) 10. 09. 2018 

  

Termíny podávania žiadostí:  

žiadosť o prerušenie štúdia 3 týždne pred začatím semestra 

žiadosť o zmenu  študijného programu do konca júna  

žiadosť o prestup z inej vysokej školy do konca júna   

 

do zápisu (na akademický rok) 

3 týždne pred začatím letného  

žiadosť o dištančnú, príp. kombinovanú metódu semestra (na letný semester) 

  



žiadosť o zanechanie štúdia priebežne 

žiadosť o vykonanie štátnej skúšky v akademickom informačnom systéme 21 dní pred termínom skúšok 

žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov do 13. 09. 2018 

  

 

 

INFORMÁCIA O AKADEMICKOM ROKU 2019/2020 

Zápis na akademický rok 2019/2020   

zápis študentov (1. ročník Bc.) 02. – 03. 09. 2019 

zápis študentov (2. ročník Bc.) 04. 09. 2019 

zápis študentov (3. ročník Bc.) 05. 09. 2019 

zápis študentov (1. ročník Mgr.) 06. 09. 2019 

zápis študentov (2. ročník Mgr.) 09. 09. 2019 

začiatok zimného semestra v akademickom roku 2019/2020 16. 09. 2019 

 



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ŠTÚDIU NA FILOZOFICKEJ FAKULTE KU V RUŽOMBERKU 

 

Zdroj informácií: zákon o vysokých školách, vyhláška MŠ SR o kreditovom štúdiu, Študijný poriadok 

FF KU a Študijný poriadok KU 

Študijný odbor – oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom z 

jeho troch stupňov. Sústavu študijných odborov vydáva a spravuje MŠ SR. 

Študijný program – súbor vzdelávacích činností, najmä prednáška, seminár, cvičenie, dizertačná práca, 

diplomová práca, bakalárska práca, exkurzia, odborná prax (jednotka študijného programu) a súbor pravidiel 

zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje 

získať vysokoškolské vzdelanie. Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore, ktorý je súčasťou 

sústavy študijných odborov. Študijný program možno uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných odborov. 

Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolventi 

magisterského študijného programu získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Absolventi doktorandského 

študijného programu získajú vzdelanie tretieho stupňa. 

Študijný predmet – študijný program sa člení na študijné predmety. Predmet je tvorený jednotkou 

študijného programu alebo skupinou jednotiek študijného programu zameraných na poskytnutie vzdelávania vo 

vymedzenej oblasti (napríklad prednáška a k nej zodpovedajúce cvičenie). Predmety zaradené do študijného programu 

sa členia na povinné (ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého 

študijného programu), povinne voliteľné (podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného 

programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej 

študijným programom) a voliteľné (ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia 

a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia). Predmety zaradené do študijného programu sa 

podľa nadväznosti členia na predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov (zápis takéhoto 

predmetu je podmienený úspešným absolvovaním iného predmetu – podmieňujúci predmet – alebo iných predmetov) 

a na predmety bez nadväznosti (zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu). 

Študijný plán – určuje časovú a obsahovú postupnosť jednotiek študijného programu a formy hodnotenia 

študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci určených 

pravidiel a v súlade so študijným poriadkom fakulty študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom. 

Akademický rok – začína sa 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v akademickom 

roku sa na FF KU člení na zimný a letný semester. Výučbová časť semestra trvá 13 týždňov, skúškové obdobie 

semestra trvá 6 týždňov. Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality, exkurzie a kurzy, 

nemôžu sa v zásade konať v skúškovom období. 

Skúšky sa konajú v skúškovom období. V ojedinelých a odôvodnených prípadoch môže vyučujúci umožniť 

študentovi vykonať skúšku pred ukončením výučbového obdobia (tzv. predtermín). Výlučne v prípade študentov v 

poslednom roku štúdia príslušného študijného programu s písomným súhlasom vedúceho katedry je možné poskytnúť 

opravný termín skúšky i vo výučbovom období posledného semestra štúdia, a to najneskôr týždeň pred termínom 

kontroly študijných výsledkov študijným oddelením, oprávňujúcej študenta pristúpiť k štátnej skúške. 

Štandardná dĺžka štúdia na FF KU je pre bakalársky študijný program tri roky, pre magisterský študijný 

program 2 roky. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. 

Základné podmienky prijatia na štúdium sú stanovené zákonom o vysokých školách (§ 56 – úplné stredné 

alebo úplné stredné odborné vzdelanie pre bakalárske študijné programy; absolvovanie študijného programu prvého 

stupňa pre magisterské študijné programy). Fakulta v zmysle zákona môže určiť ďalšie podmienky prijatia na štúdium 

s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium schvaľuje akademický senát fakulty. 

Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium. 

Zápis na FF KU sa koná v termínoch určených fakultou. Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je 

povinný osobne sa zúčastniť na zápise na štúdium v termíne určenom fakultou. Študenta v ďalších rokoch štúdia môže 

zapísať zástupca na základe plnej moci. Pri zápise si študent určuje, akú časť povinností predpísaných študijným 

programom chce absolvovať v danom akademickom roku. 

Každoročne musí študent získať predpísaný počet kreditov (počty kreditov definuje študijný poriadok fakulty 

a univerzity). Ak študent predpísaný počet kreditov nezíska, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek 

vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku fakulty a univerzity. 

Vysokoškolské štúdium sa skončí: 

a) riadnym skončením štúdia (absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu); 

b) zanechaním štúdia; 

c) neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 zákona o vysokých školách; 

d) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného 

poriadku fakulty; 

e) vylúčením zo štúdia ako disciplinárne opatrenie za disciplinárny priestupok; 

f) zrušením študijného programu podľa § 72 ods. 2, ak študent neprijme ponuku vysokej školy pokračovať v štúdiu 

iného študijného programu; 

g) smrťou študenta. 



Podrobnosti o štúdiu na FF KU sú definované v Študijnom poriadku FF KU, ktorý je zverejnený na 

internetovej stránke a aj v tejto publikácii. 

Postup pri vybavovaní žiadostí 

Študent svoju žiadosť odovzdáva na študijnom oddelení. Žiadosť musí vždy obsahovať dôkladné 

odôvodnenie. Termíny podávania žiadostí nájdete v harmonograme akademického roka 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACIE HODINY 

1. 8:00 – 8:45  7. 13:50 – 14:35 

2. 8:50 – 9:35  8. 14:40 – 15:25 

3. 9:40 – 10:25  9. 15:30 – 16:15 

4. 10:30 – 11:15  10. 16:20 – 17:05 

5. 11:20 – 12:05  11. 17:10 – 17:55 

6. 13:00 – 13:45  12. 18:00 – 18:45 

   13. 18:50 – 19:35 



ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA BAKALÁRSKYCH A MAGISTERSKÝCH ŠTUDIJNÝCH 

PROGRAMOV POSKYTOVANÝCH FF KU 

 

Stupeň vysokoškolského štúdia a udeľovaný akademický titul: 

prvý stupeň – bakalársky (titul Bc.), druhý stupeň – magisterský (titul Mgr.) 

Forma štúdia: denná 

Charakteristika jednotiek študijného programu: 

Pozri tabuľky jednotlivých kurzov (tabuľky sú zaradené pri katedrách, ktoré príslušné študijné programy 

uskutočňujú) a informačné listy predmetov (ILP sú zverejnené v AIS Abakus). 

 

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 

Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je 60 kreditov, za semester 30 kreditov. 

Študijný predmet je tvorený jednotkou študijného programu alebo skupinou jednotiek (napr. prednáška a 

seminár/cvičenie). Predmety sú podľa nadväznosti diferencované: a) na predmety podmienené úspešným 

absolvovaním iného predmetu/iných predmetov (podmieňujúci predmet – prerekvizita), b) predmety bez nadväznosti 

(zápis predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu). 

Kredity za úspešné absolvovanie jednotlivých jednotiek sú vopred definované a publikované. Pri získavaní 

kreditov musí študent postupovať tak, že bude rešpektovať pomer rozdelenia štúdia na povinné predmety, povinne 

voliteľné a voliteľné predmety. 

Povinné predmety – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo 

celého študijného programu. 

Povinne voliteľné predmety – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného 

programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej 

študijným programom. 

Výberové predmety – ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na 

získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia. 

Rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch a podmienky na postup do ďalšej časti štúdia: 

Kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie po skončení skúškového obdobia letného semestra. V prvom 

ročníku sa kontrola štúdia vykoná po skončení skúškového obdobia zimného semestra. Do ďalšieho roka štúdia sa 

môže riadne zapísať iba študent, ktorý splnil všetky študijné povinnosti určené študijným programom.  

 

Informácia o počte kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho štúdia: 

Študent na úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia musí získať minimálne 180 kreditov.  

Za prvý semester je potrebné získať minimálne 20 kreditov, ak študent získa menej ako 20 kreditov v prvom 

semestri, je zo štúdia vylúčený.  

Za každý akademický rok štúdia je potrebné získať minimálne 40 kreditov. Ak študent získa za rok menej ako 40 

kreditov, je zo štúdia vylúčený.  

 

 

 

 

Celková skladba kreditov za celé štúdium  je nasledovná: 

 

A. jednoodborové štúdium: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednoodbor Bc. 

kredity za štúdium za semester 

PP 90 18 

PVP 40 8 

ŠS 15  

SVZ 24  

VŠZ KU 6  

VP 5  

celkom: 180  



B. medziodborové štúdium: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA:

 

  

PP  povinné predmety 

PVP  povinne voliteľné predmety 

ŠS  štátna skúška 

SVZ  sociálno-vedný základ: semináre k záverečnej práci, fakultný seminár, obhajoba záverečnej 

práce 

VŠZ KU  všeobecný základ KU: sústredenia zo spirituality, Základné témy teológie, Základné témy 

Biblie 

VP  výberové predmety: kredity môže študent získať za akýkoľvek predmet  (na KU, alebo aj 

inej VŠ), alebo za PVP získané nad predpísaný počet 

 

 

C. učiteľské štúdium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA:

 

  

PP povinné predmety 

PVP povinne voliteľné predmety 

ŠS štátna skúška 

SVZ sociálno-vedný základ: semináre k záverečnej práci, fakultný seminár, obhajoba 

záverečnej práce 

VŠZ KU všeobecný základ KU: sústredenia zo spirituality, Základné témy teológie, Základné témy 

Biblie 

VP  výberové predmety: kredity môže študent získať za akýkoľvek predmet  (na KU, alebo aj 

inej VŠ), alebo  za PVP získané nad predpísaný počet 

prax+did prax a didaktika 

PPZ pedagogicko-psychologický základ učiteľstva: PP+PVP (minimálne 8) + štátnica (5) za 

učiteľstvo 

 

 

medziodbor Bc. 

kredity za štúdium za semester 

  odbor 1 odbor 2 odbor 1 odbor 2 

PVP 10 10 2 2 

ŠS 7 7   

SVZ 24    

VŠZ KU 6    

VP 6   

celkom: 180   

učiteľstvo Bc.  

kredity za štúdium za semester 

  predmet 1 predmet 2 predmet 1 predmet 2 

PP 35 35 7 7 

PVP 10 10 2 2 

ŠS 5 5   

prax+did 1 1   

PPZ 48   

SVZ 24    

VŠZ KU 6    

VP 1    

 celkom 180   



1. Pred prihlásením sa na obhajobu bakalárskej práce a na štátnu skúšku teda študent musí počas štúdia 

získať nasledovný počet kreditov za povinné, povinne voliteľné a výberové predmety svojho študijného 

programu (predmety uvedené na príslušnom mieste v brožúre Informácie o štúdiu): 

i. jednoodborové štúdium  150 kreditov 

ii. medziodborové štúdium  151 kreditov 

iii. učiteľské štúdium  150 kreditov 

 

2. Kredity sa podľa poslednej akreditácie udeľujú aj za štátnu skúšku a obhajobu bakalárskej práce. 

Kredity za tieto predmety sú nasledovné: 

 a. Obhajoba bakalárskej práce  15 kreditov 

    (všetci študenti) 

 

 b. Štátna skúška (podľa typu študijného programu) 

i. jednoodborové štúdium 15 kreditov 

ii. medziodborové štúdium 7 kreditov 1. odbor  + 7 kreditov 2. odbor 

iii. učiteľské štúdium  5 kred. 1. predmet + 5 kred. 2. predmet + 5 kred. učiteľstvo 

 

 

 

Informácia o počte kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského štúdia  

 

Študent pre úspešné ukončenie magisterského štúdia musí získať minimálne 120 kreditov.  

Za prvý semester je potrebné získať minimálne 20 kreditov, ak študent získa menej ako 20 kreditov v prvom 

semestri, je zo štúdia vylúčený.  

Za každý akademický rok štúdia je potrebné získať minimálne 40 kreditov. Ak študent získa za rok menej ako 40 

kreditov, je zo štúdia vylúčený.  

 

Pred prihlásením sa na obhajobu diplomovej práce a na štátnu skúšku teda študent musí počas štúdia získať 

nasledovný počet kreditov za povinné, povinne voliteľné a výberové predmety svojho študijného programu 

(predmety uvedené na príslušnom mieste v brožúre Informácie o štúdiu): 

iv. jednoodborové štúdium  80 kreditov 

v. medziodborové štúdium  80 kreditov 

vi. učiteľské štúdium  80 kreditov 

 

Celková skladba kreditov za celé štúdium je nasledovná: 

 

A. jednoodborové štúdium: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. medziodborové štúdium: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednoodbor Mgr. 

kredity za štúdium za semester 

PP 45 15 

PVP 18 6 

ŠS 20  

SVZ 30  

VŠZ KU 3  

VP 4  

celkom: 120  

medziodbor Mgr. 

kredity za štúdium za semester 

  odbor 1 odbor 2 odbor 1 odbor 2 

PP 24 24 8 8 

PVP 6 6 2 2 

ŠS 10 10   

SVZ 30   

VŠZ KU 3   

VP 7   

celkom: 120   



LEGENDA:

 

  

PP               povinné predmety 

PVP            povinne voliteľné predmety 

ŠS               štátna skúška 

SVZ.           sociálno-vedný základ: semináre k záverečnej práci, fakultný seminár, obhajoba záverečnej práce 

VŠZ KU     všeobecný základ KU: sústredenia zo spirituality, Základné témy kresťanskej morálky 

VP              výberové predmety: kredity môže študent získať za akýkoľvek predmet  (na KU, alebo aj inej VŠ), alebo 

za PVP získané nad predpísaný počet 

 

 

 

 

C. učiteľské štúdium: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA:

 

  

PP povinné predmety 

PVP povinne voliteľné predmety 

ŠS štátna skúška 

SVZ sociálno-vedný základ: semináre k záverečnej práci, fakultný seminár, obhajoba záverečnej práce 

VŠZ KU všeobecný základ KU: sústredenia zo spirituality, Základné témy teológie, Základné témy Biblie 

prax+did prax a didaktika 

PPZ pedagogicko-psychologický základ učiteľstva: PP 

VP výberové predmety: kredity môže študent získať za akýkoľvek predmet  (na KU, alebo aj inej VŠ), alebo 

za PVP získané nad predpísaný počet 

 

 

1. Kredity sa udeľujú aj za štátnu skúšku a obhajobu diplomovej práce. Kredity za tieto predmety sú 

nasledovné: 

 a. Obhajoba diplomovej práce  20 kreditov 

    (všetci študenti) 

 

 b. Štátna skúška (podľa typu študijného programu) 

iv. jednoodborové štúdium 20 kreditov 

v. medziodborové štúdium 10 kreditov 1. odbor  + 10 kreditov 2. odbor 

vi. učiteľské štúdium  10 kred. 1. predmet + 10 kred. 2. predmet  

 

 

 

 

učiteľstvo Mgr. 

kredity za štúdium za semester 

  predmet 1 predmet 2 predmet 1 predmet 2 

PP 15 15 5 5 

PVP 8 8 4 +2+2 4 +2+2 

ŠS 10 10   

prax+did 7 7   

PPZ 5   

SVZ 30   

VŠZ KU 3   

VP 2   

celkom: 120   



 

Dekan fakulty vylúči pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného 

poriadku univerzity a fakulty študenta po nesplnení podmienok na postup do ďalšieho ročníka (nedostatočný počet 

kreditov) a po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie predmetu. 

Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. 

Študent riadne končí štúdium podľa príslušného študijného programu, ak: 

a) úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného študijného programu (úspešné absolvovanie 

povinných predmetov študijného programu a úspešné absolvovanie určeného počtu povinne voliteľných a výberových 

predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom) a získal potrebný počet kreditov v 

predpísanom zložení v rámci bakalárskeho štúdia a potrebný kreditov v predpísanom zložení v rámci magisterského 

štúdia, 

b) úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané študijným programom – vrátane obhajoby 

záverečnej práce. 

Podmienkou účasti na štátnych skúškach je úspešné absolvovanie všetkých predpísaných študijných 

povinností daného študijného programu. V prípade učiteľských študijných programov štátna skúška z učiteľskej 

pedagogiky a psychológie sa môže konať po splnení všetkých študijných povinností v tejto časti štúdia (kurz 

pedagogiky a psychológie). 

Štúdium podľa študijného programu nesmie prekročiť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.  

 

  



VŠEOBECNÝ ZÁKLAD  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01V30029W 
Sústredenia zo spirituality I - 

spiritualita pravdy 
1  0/1 1 Slotka Róbert 

✓ 01V30028W Základné témy teológie 2 2/0 2 Moricová Jana 

✓ 01V30032W Fakultný seminár 1 2 2/0 2 Maňak Miroslav 

✓ 01V30030W Základné témy Biblie 3  2/0 2 Moricová Jana 

✓ 01V30033W Seminár k bakalárskej práci 1 4 0/1 2 školiteľ ff 

✓ 01V30042W 
Sústredenia zo spirituality II - 

spiritualita dobra 
4 0/1 1 Slotka Róbert 

✓ 01V30034W Fakultný seminár 2 5  2/0 2 Moricová Jana 

✓ 01V30035W Seminár k bakalárskej práci 2 5 0/2 3 školiteľ ff 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÝ ZÁKLAD  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01Y30031Y Slovenský jazyk pre cudzincov 1  1  0/2 4 Kováčová Paulína 

✓ 01Y30032Y Slovenský jazyk pre cudzincov 2  2 0/2 4 Kováčová Paulína 

  

 Predmet si zapisujú iba zahraniční študenti 

 

 

 

 

VŠEOBECNÝ ZÁKLAD  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY  

 
 

 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01V30037W Základné témy kresťanskej morálky 1  2/0 2 Moricová Jana 

✓ 01V30036W 
Sústredenia zo spirituality III - 

spiritualita krásy 
2  0/1 1 Slotka Róbert 

✓ 01V30038W Seminár k diplomovej práci 1 2 0/1 3 školiteľ ff 

✓ 01V30039W Fakultný seminár 3 3  2/0 2 Koniar Ivan 

✓ 01V30040W Seminár k diplomovej práci 2 3 0/3 5 školiteľ ff 

✓ 01Y30030W Obhajoba diplomovej práce 4 0/0 20 školiteľ ff 

  

 

 

 



VŠEOBECNÝ ZÁKLAD  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓  Sociálny kapitál a európska integrácia   1  1/1 3 Božeková Andrea 

✓  
Vzťahy Ruska a EÚ v kontexte 

Ukrajinskej krízy   
2  1/1 3 Horemuž Martin 

 Predmet si nezapisujú študenti žurnalistiky (majú ho v ponuke vo vlastnom ŠP) 

 

 

 

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÝZÁKLAD 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01Y30007W Pedagogika 1 1  3/1 6 Gejdoš Miroslav 

✓ 01Y30012W Psychológia 2 1  3/1 6 Holíková Barbora 

✓ 01Y30011W Pedagogika 2 2 2/0 4 Gejdoš Miroslav 

✓ 01Y30008W Psychológia 1 2 2/0 4 Holdoš Juraj 

✓ 01Y30015W Hermeneutika 3  2/0 4 Leščinský Jozef 

✓ 01Y30016W Pedagogika 3 3  3/2 8 Jablonský Tomáš 

✓ 01Y30019W Psychológia 3 4 2/2 6 Kolibová Daniela 

✓ 01Y30025W Pedagogika 4 5  2/0 3 Kováčová 

✓ 01Y30028W Biológia dieťaťa a dorastu 5  1/0 2 Balážová  

✓ 01P30053S Učiteľská pedagogika a psychológia 6 0/0 5 všetci KPS --- 

 

 

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01Y30009Y Filozofia výchovy* 1 1/1 1 Leščinský Jozef 

✓ 01Y30010Y Prosociálna výchova* 1 0/1 1 Gejdoš Miroslav 

✓ 01Y30013Y Dynamická antropológia Biblie* 2 1/1 1 Leščinský Jozef 

✕ 01Y30014Y Patopsychológia dieťaťa* 2 1/0 1 Ďurka Róbert 

✓ 01Y30017Y Metodika písania záverečnej práce* 3  1/0 1 Siváková Gabriela 

✕ 01Y30018Y Pedagogická antropológia* 3 1/0 1 Gejdoš Miroslav 

✕ 01Y30022Y Alternatívne školstvo* 4 1/0 1 Tišťanová Katarína 

✕ 01Y30023Y 
Metodológia práce s rizikovým 

jedincom* 
4 1/0 1 Vaňková Jiřina 

✕ 01Y30024Y Organizáca a riadenie školstva* 4 1/0 1 Kamoďa Ján 

✓ 01Y30026Y Kompetencie triedneho učiteľa* 5  1/0 1 Siváková Gabriela 

✕ 01Y30027Y Tvorivá dramatika* 5 0/1 1 Chanasová Zuzana 

✕ 01Y30029Y Spolupráca rodiny a školy* 6 1/0 1 Tišťanová Katarína 

✕ 01Y30030Y Zvládanie konfliktných situácií* 6 0/1 1 Kolibová Daniela 

*Predmet z kurzu pedagogiky: počas štúdia musí študent absolvovať predmety min. za 4 kredity  

 

 



PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01Y30000W 
Metodológia pedagogického výskumu a 

pedagogická diagnostika 
1  2/1 3 Jablonský Tomáš 

✓ 01Y30001W Psychológia 4 2 1/0 2 Holíková Barbora 

 

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01Y30002Y Edukácia rómskych žiakov 1  1/0 1 Vargová Mária 

✓ 01Y30003Y Filozofia kultúry 1 1/0 1 Akimjak Amantius 

✓ 01Y30004Y Kooperatívne učenie 1  1/0 1 Jablonský Tomáš 

✓ 01Y30006Y Hodnotenie v školskej praxi 2 1/0 1 Petlák Erich 

✓ 01Y30005Y 
Poruchy psychického vývinu detí a 

mládeže 
2 1/0 1 Ďurka Róbert 

 

 

 

 

 

SÚSTREDENIE ZO SPIRITUALITY V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 

 

Sústredenie zo spirituality (SZS) je súčasťou študijného programu na Katolíckej univerzite a jeho cieľom je ľudská, 

duchovná, spoločenská a kultúrna formácia poslucháčov KU. 

 

Termíny Sústredení zo spirituality: 

Budú zverejnené po skončení zápisov na začiatku nového akademického roka na stránke www.upac.sk a www.ku.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

 

Profesor:   prof. Nóra Séllei, Ph.D., DrSc. 

 

Docent:    doc. György Kalmár, Ph.D. 

 

Odborní asistenti:  Janka Kaščáková, PhD. 

Jela Kehoe, PhD. 

PaedDr. Katarína Labudová, Ph.D. 

PhDr. Danica Maleková, Ph.D. 

David Levente Palatinus, Ph.D. 

 

Lektor:    Bc. John Martin Kehoe 

 

Vedúca katedry:  Mgr. Jela Kehoe, PhD. 

 

Metodik praxe:   PaedDr. Katarína Labudová, Ph.D. 

 

 

 

 



JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM 

 

ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01A30025W 
Praktické cvičenia-gramatika a slovná 

zásoba 
1 0/2 3 Kehoe Jela 

✓ 01A30026W Praktické cvičenia-konverzácia 1 0/2 3 Kehoe John  

✓ 01A30027W 
Praktické cvičenia-počúvanie a čítanie 

s porozumením 
1 2/2 3 Kehoe John  

✓ 01A30028W Textový seminár 1 jednoodbor 1 1/2 9 Kehoe John 

✓ 01A30029W Fonetika a fonológia 2 1/1 3 Kehoe Jela 

✓ 01A30030W Textový seminár 2 jednoodbor 2 1/2 10 Palatinus David 

✓ 01A30031W Úvod do štúdia jazykov 2 1/1 3 Kehoe Jela 

✓ 01A30122W Úvod do štúdia literatúry 2 1/1 2 Labudová Katarína 

✓ 01A30033W Dejiny britskej literatúry 1 3 1/1 3 Kaščáková Janka 

✓ 01A30124W Morfológia 3 1/1 3 Kehoe Jela 

✓ 01A30035W Praktické cvičenia 2 3 0/1 1 Kehoe John  

✓ 01A30036W Textový seminár 3 jednoodbor 3 0/3 11 Maleková Danica 

✓ 01A30037W Dejiny britskej literatúry 2 4 1/1 3 Labudová Katarína 

✓ 01A30038W Praktické cvičenia 3 4 0/1 1 Kehoe John 

✓ 01A30039W Syntax 4 1/1 3 Maleková Danica 

✓ 01A30040W Textový seminár 4 jednoodbor 4 0/3 11 Kaščáková Janka 

✓ 01A30041W Dejiny americkej literatúry 5 1/1 3 Palatinus David 

✓ 01A30042W Lexikológia a úvod do štylistiky 5 1/1 3 Maleková Danica 

✓ 01A30043W Praktické cvičenia 4 5 0/1 1 Kehoe John  

✓ 01A30044W Textový seminár 5 jednoodbor 5 0/3 11 Labudová Katarína 

✓ 01A30088S Anglistika a amerikanistika 6 0/0 15 všetci KA 

✓ 01A30085S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KA 

 

 

 

 

 

ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✕ 01A30046Y 
Alternatívne prístupy ku kultúrnym 

štúdiám 
1 0/2 3 Kalmár Gyorgy 

✓ 01A30047Y Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 1 0/2 6 Kaščáková Janka 

✓ 01A30049Y Kritické skúmania 1 1 0/1 2 Kalmár Gyorgy 

✓ 01A30050Y Preklad 1 1 0/1 3 Maleková Danica 

✕ 01A30057Y Komunikácia 1 2 0/2 3 Kehoe John  

✓ 01A30051Y Akademické písanie 1 * 2 0/1 2 Maleková Danica 

✓ 01A30052Y Kritické skúmania 2 2 0/1 2 Kalmár Gyorgy 

✓ 01A30053Y Praktické cvičenia 1 2 0/1 1 Kehoe John 

✕ 01A30054Y Vybrané kapitoly z anglofónnej 2 0/2 3 Palatinus David 



literárnej a kultúrnej histórie 

✓ 01A30055Y Žánre v britskej literatúre 2 0/2 3 Labudová Katarína 

✓ 01A30056Y Akademické písanie 2 * 3 0/2 2 Kaščáková Janka 

✓ 01A30058Y Kritické skúmania 3 3 0/1 2 Kalmár Gyorgy 

✓ 01A30059Y Vizuálna kultúra 1 3 0/2 3 Palatinus David 

✓ 01A30064Y Komunikácia 2 4 0/2 3 Kehoe John 

✓ 01A30140Y Kritické skúmania 4 4 0/1 2 Kalmár Gyorgy 

✓ 01A30061Y Periodizácia anglofónnych literatúr 4 0/2 3 Kaščáková Janka 

✓ 01A30062Y Preklad 2 4 0/2 3 Maleková Danica 

✕ 01A30095Y Vizuálna kultúra 2 4 0/2 3 Palatinus David 

✓ 01A30163Y Komunikácia 3 5 0/2 3 Kehoe John 

✕ 01A30065Y Kritické skúmania 5 5 0/2 2 Kehoe Jela 

✓ 01A30066Y Literatúry 20. storočia 5 0/2 3 Labudová Katarína 

✓ 01A30067Y Preklad 3 5 0/2 3 Maleková Danica 

 

* Predmet si povinne zapisujú všetci študenti št. programu Anglistika a amerikanistika 

 

 

 

 

MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM 

 

ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01A30068W 
Praktické cvičenia-gramatika a slovná 

zásoba 
1 0/2 3 Kehoe Jela 

✓ 01A30069W 
Praktické cvičenia-počúvanie a čítanie 

s porozumením 
1 0/2 3 Kehoe John 

✓ 01A30070W Textový seminár 1 medziodbor 1 1/1 5 Kehoe John 

✓ 01A30071W Fonetika a fonológia 2 1/1 3 Kehoe Jela 

✓ 01A30072W Textový seminár 2 medziodbor 2 0/1 3 Palatinus David 

✓ 01A30073W Úvod do štúdia jazykov 2 1/1 3 Kehoe Jela 

✓ 01A30074W Úvod do štúdia literatúry 2 1/1 2 Labudová Katarína 

✓ 01A30075W Dejiny britskej literatúry 1 3 1/1 3 Kaščáková Janka 

✓ 01A30076W Morfológia 3 1/1 3 Kehoe Jela 

✓ 01A30077W Textový seminár 3 medziodbor 3 0/2 5 Maleková Danica 

✓ 01A30078W Dejiny britskej literatúry 2 4 1/1 3 Labudová Katarína 

✓ 01A30128W Syntax 4 1/1 3 Maleková Danica 

✓ 01A30080W Textový seminár 4 medziodbor 4 0/2 5 Kaščáková Janka 

✓ 01A30081W Dejiny americkej literatúry 5 1/1 3 Palatinus David 

✓ 01A30082W Lexikológia a úvod do štylistiky 5 1/1 3 Maleková Danica 

✓ 01A30083W Textový seminár 5 medziodbor 5 0/2 5 Labudová Katarína 

✓ 01A30089S Anglistika a amerikanistika 6 0/0 7 všetci KA 

✓ 01A30085S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✕ 01A30085Y 
Alternatívne prístupy ku kultúrnym 

štúdiám 
1 0/2 3 Kalmár Gyorgy 

✓ 01A30086Y Kritické skúmania 1 1 0/1 2 Kalmár Gyorgy 

✓ 01A30087Y Praktické cvičenia-konverzácia 1 0/2 3 Kehoe John 

✓ 01A30088Y Akademické písanie 1 * 2 0/1 2 Maleková Danica 

✓ 01A30089Y Kritické skúmania 2 2 0/1 2 Kalmár Gyorgy 

✓ 01A30138Y Akademické písanie 2 ** 3 0/2 2 Kaščáková Janka 

✓ 01A30058Y Kritické skúmania 3 3 0/2 2 Kehoe Jela 

✓ 01A30091Y Praktické cvičenia 2 3 0/1 1 Kehoe John 

✓ 01A30092Y Vizuálna kultúra 1 3 0/2 3 Palatinus David 

✓ 01A30093Y Kritické skúmania 4 4 0/2 2 Kehoe Jela 

✓ 01A30094Y Praktické cvičenia 3 4 0/1 1 Kehoe John  

✕ 01A30063Y Vizuálna kultúra 2 4 0/2 3 Palatinus David 

✕ 01A30096Y Kritické skúmania 5 5 0/2 2 Kehoe Jela 

✓ 01A30097Y Literatúry 20. storočia 5 0/2 3 Labudová Katarína 

✓ 01A30098Y Praktické cvičenia 4 5 0/1 1 Kehoe John  

 

*Predmet si povinne zapisujú všetci študenti medziodborového št. programu Anglistika a amerikanistika 

** Predmet si povinne zapisujú všetci študenti, ktorí majú záujem písať záverečnú prácu na Katedre anglického 

jazyka a literatúry 

 

 

 

 

UČITEĽSTVO V KOMBINÁCII 

 

UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01A30117W 
Praktické cvičenia-gramatika a slovná 

zásoba 
1 0/2 3 Kehoe Jela 

✓ 01A30118W 
Praktické cvičenia-počúvanie a čítanie 

s porozumením 
1 0/2 3 Kehoe John  

✓ 01A30119W Fonetika a fonológia 2 1/1 3 Kehoe Jela 

✓ 01A30120W Praktické cvičenia 1 2 0/1 1 Kehoe John  

✓ 01A30121W Úvod do štúdia jazykov 2 1/1 3 Kehoe Jela 

✓ 01A30032W Úvod do štúdia literatúry 2 1/1 2 Labudová Katarína 

✓ 01A30123W Dejiny britskej literatúry 1 3 1/1 3 Kaščáková Janka 

✓ 01A30034W Morfológia 3 1/1 3 Kehoe Jela 

✓ 01A30125W Praktické cvičenia 2 3 0/1 1 Kehoe John  

✓ 01A30126W Dejiny britskej literatúry 2 4 1/1 3 Labudová Katarína 

✓ 01A30127W Praktické cvičenia 3 4 0/1 1 Kehoe John  

✓ 01A30039W Syntax 4 1/1 3 Maleková Danica 

✓ 01A30129W Dejiny americkej literatúry 5 1/1 3 Palatinus David 

✓ 01A30130W Lexikológia a úvod do štylistiky 5 1/1 3 Maleková Danica 



✓ 01A30131W Praktické cvičenia 4 5 0/1 1 Kehoe John  

✓ 01A30086S Anglický jazyk a literatúra 6 0/0 5 všetci KA 

✓ 01A30085S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KA 

✓ 01A30132W Pedagogická prax1 6 0/1 1 Labudová Katarína 

 

 

 

UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01A30134Y Kritické skúmania 1 1 0/1 2 Kalmár Gyorgy 

✓ 01A30135Y Praktické cvičenia-konverzácia 1 0/2 3 Kehoe John  

✓ 01A30136Y Akademické písanie 1 * 2 0/2 2 Maleková Danica 

✓ 01A30137Y Kritické skúmania 2 2 0/1 2 Kalmár Gyorgy 

✓ 01A30138Y Akademické písanie 2 ** 3 0/2 2 Kaščáková Janka 

✓ 01A30139Y Vizuálna kultúra 1 3 0/2 3 Palatinus David 

✓ 01A30140Y Kritické skúmania 4 4 0/2 2 Kalmár Gyorgy 

✕ 01A30141Y Vizuálna kultúra 2 4 0/2 3 Palatinus David 

✕ 01A30142Y Kritické skúmania 5 5 0/2 2 Kalmár Gyorgy 

✓ 01A30143Y Literatúry 20. storočia 5 0/2 3 Labudová Katarína 

 

*Predmet si povinne zapisujú všetci študenti št. programu Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 

** Predmet si povinne zapisujú všetci študenti, ktorí majú záujem písať záverečnú prácu na Katedre anglického 

jazyka a literatúry 

 

 

 

UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01A30144W Anglofónna dráma 1 1/1 2 Labudová Katarína 

✓ 01A30145W Pedagogická prax 2 1 0/1 1 Labudová Katarína 

✓ 01A30146W Štylistika 1 1/1 3 Maleková Danica 

✓ 01A30148W Didaktika 1 1 1/1 2 Kehoe Jela 

✓ 01A30147W Anglofónna próza 2 1/1 2 Kaščáková Janka 

✓ 01A30149W Pedagogická prax 3 2 0/1 1 Labudová Katarína 

✓ 01A30150W Sémantika 2 1/1 3 Maleková Danica 

✓ 01A30152W Didaktika 2 2 1/1 2 Kehoe Jela 

✓ 01A30151W Anglofónna poézia 3 1/1 2 Palatinus David 

✓ 01A30153W Historický vývin jazyka 3 1/1 3 Palatinus David 

✓ 01A30155W Pedagogická prax 4 3 0/1 1 Labudová Katarína 

✓ 01A30087S Anglický jazyk a literatúra s didaktikou 4 0/0 10 všetci KA 

✓ 01A30092S Obhajoba diplomovej práce 4 0/0 20 všetci KA 

 

 

 

 



 

UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01A30109Y Kritické skúmania 6 1 0/1 2 Séllei Nóra 

✓ 01A30157Y Praktické cvičenia 5 1 0/2 2 Kehoe John  

✕ 01A30158Y Vybrané kapitoly z lingvistiky 1 1 0/2 4 Maleková Danica 

✕ 01A30176Y Vybrané kapitoly z lingvistiky 2 2 0/2 2 Kehoe Jela 

✓ 01A30159Y Kritické skúmania 7 2 0/1 2 Séllei Nóra 

✓ 01A30160Y Praktické cvičenia 6 2 0/2 2 Kehoe John 

✓ 01A30161Y Kritické skúmania 8 3 0/1 2 Séllei Nóra 

✓ 01A30162Y Praktické cvičenia 7 3 0/2 2 Kaščáková Janka 
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JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM 

 

FILOZOFIA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01F30000W Filozofická antropológia 1 2/0 4 Ferjanc Matej 

✓ 01F30001W Logika a filozofia vedy 1 1 2/1 4 Zeleňák Eugen 

✓ 01F30002W Textový seminár 1 1 0/2 9 Baňas Ján 

✓ 01F30003W Úvod do filozofie - akademické písanie 1 1/0 1 Baňas Ján 

✓ 01F30004W Dejiny antickej filozofie 2 2/1 4 
Labuda Pavol, 

Dancák Daniel 

✓ 01F30005W Epistemológia 2 2/0 4 Ferjanc Matej 

✓ 01F30006W Etika 1 2 2/1 4 Kuna Marian 

✓ 01F30007W Textový seminár 2 2 0/2 9 Kostolný 

✓ 01F30008W Dejiny stredovekej filozofie 3 2/1 4 Volek Peter 

✓ 01F30009W Estetika 1 3 0/1 1 Hrkút Ján 

✓ 01F30010W Metafyzika 1 3 2/1 4 
Volek Peter, 

Dancák Daniel 

✓ 01F30011W Textový seminár 3 3 0/2 9 Kuna Marian 



✓ 01F30012W Dejiny novovekej filozofie 1 4 2/1 4 Ferjanc Matej 

✓ 01F30013W Filozofia práva 4 1/0 1 Kuna Marian 

✓ 01F30014W Politická filozofia 1 4 2/1 4 Baňas Ján 

✓ 01F30015W Textový seminár 4 4 0/2 9 Hrkút Ján 

✓ 01F30113W Bioetika 5 2/1 4 
Volek Peter, 

doktorand 

✓ 01F30017W Dejiny novovekej filozofie 2 5 2/1 4 Ferjanc Matej 

✓ 01F30018W Filozofia náboženstva 5 1/1 3 Hrkút Ján 

✓ 01F30019W Textový seminár 5 5 0/2 9 Labuda Pavol 

✓ 01F30020S Filozofia 6 0/0 15 všetci KF --- 

✓ 01F30097S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KF --- 

 

 

 

 

 

FILOZOFIA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY  

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01F30021Y Dejiny filozofie jazyka 1 0/2 4 Dragoš Bystrík 

✓ 01F30022Y Filozofická angličtina 1 1 0/2 4 Baňas Ján 



✓ 01F30023Y Latinský jazyk 1 1 0/2 4 Maňak Miroslav 

✓ 01F30024Y Filozofická angličtina 2 2 0/2 4 Baňas Ján 

✓ 01F30025Y Latinský jazyk 2 2 0/2 4 Maňak Miroslav 

✓ 01F30026Y Vybrané problémy antickej filozofie 2 0/2 4 Labuda Pavol 

✓ 01F30027Y Vybrané problémy analytickej filozofie 3 0/2 4 Kostolný Rastislav 

✓ 01F30028Y 
Vybrané problémy filozofickej 

antropológie 
3 0/2 4 Ferjanc Matej 

✓ 01F30029Y Vybrané problémy stredovekej filozofie 3 0/2 4 Maňak Miroslav 

✓ 01F30125Y Filozofia histórie 4 0/2 4 Zeleňák Eugen 

✓ 01F30031Y Filozofia prírody 4 0/2 4 Volek Peter 

✓ 01F30126Y Vybrané problémy filozofie práva 4 0/2 4 Dancák Daniel 

✓ 01F30033Y Dejiny politickej filozofie 5 0/2 4 doktorand 

✓ 01F30085Y Vybrané problémy bioetiky 5 0/2 4 doktorand 

✓ 01F30086Y Vybrané témy z analytickej teológie 5 0/2 4 Dragoš Bystrík 

 

 

 

 

 

 

 

FILOZOFIA  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✕ 01F30036W Filozofia jazyka 1 2/1 6 
Labuda Pavol, 

Kostolný Rastislav 

✕ 01F30037W Logika a filozofia vedy 2 1 2/1 8 
Zeleňák Eugen 

Kostolný Rastislav 

✕ 01F30038W Estetika 2 2 2/1 6 Hrkút Ján 

✕ 01F30039W Filozofia mysle 2 2/1 6 
Volek Peter, 

Dancák Daniel 

✕ 01F30040W Metafyzika 2 2 2/1 6 
Volek Peter, 

Maňak Miroslav 

✓ 01F30041W Etika 2 3 2/1 6 Kuna Marian 

✓ 01F30042W Politická filozofia 2 3 1/2 8 Baňas Ján 

✓ 01F30043S Filozofia 4 0/0 20 všetci KF --- 

✓ 01F30098S Obhajoba diplomovej práce 4 0/0 20 všetci KF --- 

 

 

 

 

 

FILOZOFIA  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✕ 01F30044Y Heidegger - vybrané texty 1 0/2 4 Labuda Pavol 



✕ 01F30045Y MacIntyres Philosophical Project 1 0/2 8 Kuna Marian 

✕ 01F30046Y Tomáš Akvinský: Otázky o duši 1 0/2 4 Dragoš Bystrík 

✕ 01F30047Y Wittgenstein: Tractatus 1 0/2 4 Labuda Pavol 

✕ 01F30048Y Analytická estetika 2 0/2 4 Hrkút Ján 

✓ 01F30049Y Critical Rationalism 2 0/2 8 Zeleňák Eugen 

✓ 01F30050Y Seminár k filozofii 20. storočia 2 0/2 4 Ferjanc Matej 

✕ 01F30051Y Vybrané problémy filozofie jazyka 2 0/2 4 Labuda Pavol 

✓ 01F30052Y Aplikovaná etika cnosti 3 0/2 4 doktorand 

✓ 01F30053Y Rawls on Political Neutrality 3 0/2 8 Baňas Ján 

✓ 01F30054Y 
Vybrané problémy filozofie 

náboženstva 
3 0/2 4 Dragoš Bystrík 

✓ 01F30055Y Vybrané problémy filozofie vedy 3 0/2 4 Kostolný Rastislav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM 

 

FILOZOFIA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01F30056W Filozofická antropológia 1 2/0 4 Ferjanc Matej 

✓ 01F30057W Logika a filozofia vedy 1 1 2/1 4 Zeleňák Eugen 

✓ 01F30058W Úvod do filozofie - akademické písanie 1 1/0 1 Baňas Ján 

✓ 01F30059W Dejiny antickej filozofie 2 2/1 4 
Labuda Pavol, 

Dancák Daniel 

✓ 01F30060W Epistemológia 2 2/0 2 Ferjanc Matej 

✓ 01F30061W Etika 1 2 2/1 4 Kuna Marian 

✓ 01F30062W Dejiny stredovekej filozofie 3 2/1 4 Volek Peter 

✓ 01F30063W Estetika 1 3 1/0 1 Hrkút Ján 

✓ 01F30064W Metafyzika 1 3 2/1 4 
Volek Peter, 

Dancák Daniel 

✓ 01F30065W Dejiny novovekej filozofie 1 4 2/1 4 Ferjanc Matej 

✓ 01F30066W Filozofia práva 4 1/0 1 Kuna Marian 

✓ 01F30067W Politická filozofia 1 4 2/1 4 Baňas Ján 

✓ 01F30068W Bioetika 5 2/1 4 Volek Peter 

✓ 01F30069W Dejiny novovekej filozofie 2 5 2/1 4 Ferjanc Matej 

✓ 01F30070W Filozofia náboženstva 5 1/1 3 Hrkút Ján 

✓ 01F30071S Filozofia 6 0/0 7 všetci KF --- 

✓ 01F30097S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KF --- 

  

 

FILOZOFIA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY  

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01F30072Y Dejiny filozofie jazyka 1 0/2 4 Dragoš Bystrík 

✓ 01F30073Y Filozofická angličtina 1 1 0/2 4 Baňas Ján 

✓ 01F30074Y Latinský jazyk 1 1 0/2 4 Maňak Miroslav 

✓ 01F30075Y Filozofická angličtina 2 2 0/2 4 Baňas Ján 

✓ 01F30076Y Latinský jazyk 2 2 0/2 4 Maňak Miroslav 

✓ 01F30077Y Vybrané problémy antickej filozofie 2 0/2 4 Labuda Pavol 

✓ 01F30078Y Vybrané problémy analytickej filozofie 3 0/2 4 Kostolný Rastislav 

✓ 01F30079Y 
Vybrané problémy filozofickej 

antropológie 
3 0/2 4 Ferjanc Matej 

✓ 01F30080Y Vybrané problémy stredovekej filozofie 3 0/2 4 Maňak Miroslav 

✓ 01F30081Y Filozofia histórie 4 0/2 4 Zeleňák Eugen 

✓ 01F30082Y Filozofia prírody 4 0/2 4 Volek Peter 

✓ 01F30083Y Vybrané problémy filozofie práva 4 0/2 4 Dancák Daniel 

✓ 01F30084Y Dejiny politickej filozofie 5 0/2 4 doktorand 

✓ 01F30085Y Vybrané problémy bioetiky 5 0/2 4 doktorand 

✓ 01F30086Y Vybrané témy z analytickej teológie 5 0/2 4 Dragoš Bystrík 

 

 

 

 



UČITELSTVO V KOMBINÁCII 

 

UČITEĽSTVO FILOZOFIE  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01F30101W Filozofická antropológia 1 2/0 4 Ferjanc Matej 

✓ 01F30102W Logika a filozofia vedy 1 1 2/1 4 Zeleňák Eugen 

✓ 01F30103W Úvod do filozofie - akademické písanie 1 1/0 1 Baňas Ján 

✓ 01F30104W Dejiny antickej filozofie 2 2/0 2 
Labuda Pavol, 

Dancák Daniel 

✓ 01F30105W Epistemológia 2 2/0 2 Ferjanc Matej 

✓ 01F30106W Etika 1 2 2/0 2 Kuna Marian 

✓ 01F30107W Dejiny stredovekej filozofie 3 2/1 4 Volek Peter 

✓ 01F30108W Estetika 1 3 1/0 1 Hrkút Ján 

✓ 01F30109W Metafyzika 1 3 2/0 2 
Volek Peter, 

Dancák Daniel 

✓ 01F30110W Dejiny novovekej filozofie 1 4 2/0 2 Ferjanc Matej 

✓ 01F30111W Filozofia práva 4 1/0 1 Kuna Marian 

✓ 01F30112W Politická filozofia 1 4 2/1 4 Baňas Ján 

✓ 01F30113W Bioetika 5 2/1 4 Volek Peter 

✓ 01F30114W Dejiny novovekej filozofie 2 5 2/0 2 Ferjanc Matej 

✓ 01F30096S Filozofia 6 0/0 5 všetci KF --- 

✓ 01F30097S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KF --- 

✓ 01F30115W Pedagogická prax1 6 0/1 1 Baňas Ján 

 

 

 

 

 

UČITEĽSTVO FILOZOFIE  

BAKALÁRSKE ŠÚDIUM 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01F30117Y Dejiny filozofie jazyka 1 0/2 4 Labuda Pavol 

✓ 01F30118Y Filozofická angličtina 1 1 0/2 4 Baňas Ján 

✓ 01F30119Y Dejiny antickej filozofie - seminár 2 0/1 2 Labuda Pavol 

✓ 01F30120Y Etika 1 - seminár 2 0/1 2 Ondrej Peter 

✓ 01F30146Y Vybrané problémy antickej filozofie 2 0/2 4 Labuda Pavol 

✓ 01F30035Y Vybrané témy z analytickej teológie* 2 0/2 4 Hrkút Ján 

✓ 01F30121Y Metafyzika 1 - seminár 3 0/1 2 Ondrej Peter 

✓ 01F30122Y Vybrané problémy analytickej filozofie 3 0/2 4 doktorand KF 

✓ 01F30123Y Vybrané problémy stredovekej filozofie 3 0/2 4 Ondrej Peter 

✓ 01F30124Y Dejiny novovekej filozofie 1 - seminár 4 0/1 2 Ferjanc Matej 

✓ 01F30125Y Filozofia histórie 4 0/2 4 Zeleňák Eugen 

✓ 01F30126Y Vybrané problémy filozofie práva 4 0/2 4 Kuna Marian 

✕ 01F30127Y Dejiny novovekej filozofie 2 - seminár 5 0/1 2 Ferjanc Matej 

✕ 01F30128Y Dejiny politickej filozofie 5 0/2 4 Baňas Ján 

 

*nezapisujú si študenti učiteľstva náboženskej výchovy  



UČITEĽSTVO FILOZOFIE  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01F30130W Filozofia jazyka 1 2/1 6 
Labuda Pavol, 

Kostolný Rastislav 

✓ 01F30131W Pedagogická prax 2 1 0/1 1 Baňas Ján 

✓ 01F30132W Didaktika filozofie 1 2 1/1 2 Nosál Martin 

✓ 01F30133W Estetika 2 2 2/1 6 Hrkút Ján 

✓ 01F30134W Pedagogická prax 3 2 1/1 2 Baňas Ján 

✓ 01F30138W Didaktika filozofie 2 3 1/1 2 Nosál Martin 

✓ 01F30135W Etika 2 3 2/1 6 
Kuna Marian, 

Dancák Daniel 

✓ 01F30136W Pedagogická prax 4 3 0/1 1 Baňas Ján 

✓ 01F30137W Filozofia s didaktikou 4 0/0 10 všetci KF --- 

✓ 01F30098S Obhajoba diplomovej práce 4 0/0 20 všetci KF --- 

 

 

 

 

UČITEĽSTVO FILOZOFIE  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01F30138Y Tomáš Akvinský: Otázky o duši 1 0/2 4 Dragoš Bystrík 

✓ 01F30139Y Wittgenstein: Tractatus 1 0/2 4 Labuda Pavol 

✓ 01F30140Y Analytická estetika 2 0/2 4 Hrkút Ján 

✓ 01F30141Y Seminár k filozofii 20. storočia 2 0/2 4 Ferjanc Matej 

✓ 01F30100Y Aplikovaná etika cnosti 3 0/2 4 doktorand 

✓ 01F30147Y 
Vybrané problémy filozofie 

náboženstva 
3 0/2 4 Dragoš Bystrík 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KATEDRA GERMANISTIKY 

 

Profesori:     prof. Adam Bžoch, CSc. 

prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc. 

 

Odborní asistenti:    Mgr. Juraj Dvorský, PhD. 

Mgr. Jana Juhásová, PhD. 

Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD. 

 

 

Externý spolupracovník:   Mgr. Jana Šuchová, PhD. 

 

Vedúci katedry:    Mgr. Juraj Dvorský, PhD. 

 

Zástupkyňa vedúceho katedry: Mgr. Jana Juhásová, PhD. 

 

Metodik praxe:    Mgr. Jana Juhásová, PhD. 

 

 

 



JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM 

 

GERMANISTIKA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01G30002W Dejiny nemeckej literatúry - úvod 1 2/0 4 Dvorský Juraj 

✓ 01G30003W Nemecká jazykoveda - úvod 1 2/0 4 Juhásová Jana 

✓ 01G30004W Praktické cvičenia 1 1 0/2 6 Šuchová Janka 

✓ 01G30006W Dejiny nemeckej literatúry 18. storočia 2 2/0 4 Bžoch Adam 

✓ 01G30007W Fonetika a fonológia nemeckého jazyka 2 1/1 4 Juhásová Jana 

✓ 01G30154W Morfológia nemeckého jazyka 1 2 1/1 6 Chorvát Ján 

✓ 01G30009W Dejiny kultúry 2 (architektúra) 3 1/1 5 Dvorský Juraj 

✓ 01G30010W 
Dejiny nemeckej literatúry 18. a 19. 

storočia 
3 0/1 4 Bžoch Adam 

✓ 01G30011W Dejiny nemeckej literatúry 19. storočia 3 1/0 4 Bžoch Adam 

✓ 01G30155W Morfológia nemeckého jazyka 2 3 1/1 5 Chorvát Ján 

✓ 01G30013W Dejiny kultúry 3 (film) 4 1/1 4 Dvorský Juraj 

✓ 01G30014W 
Dejiny nemeckej literatúry 20. storočia 

1 
4 1/1 4 Dvorský Juraj 

✓ 01G30015W Reálie nemecky hovoriacich krajín 1 4 0/2 6 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✓ 01G30156W Syntax nemeckého jazyka 1 4 1/1 4 Šuchová Janka 

✓ 01G30017W Dejiny kultúry 4 (migrantská literatúra) 5 1/1 4 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✓ 01G30018W 
Dejiny nemeckej literatúry 20. storočia 

2 
5 1/1 4 Dvorský Juraj 

✓ 01G30019W Reálie nemecky hovoriacich krajín 2 5 0/2 6 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✓ 01G30157W Syntax nemeckého jazyka 2 5 1/1 4 Šuchová Janka 

✓ 01G30058S Germanistika 6 0/0 15 všetci KG --- 

✓ 01G30155S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KG --- 

 

 

GERMANISTIKA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01G30022Y Dejiny holandskej literatúry 1 1 1/0 2 Bžoch Adam 

✓ 01G30162Y Jazykové cvičenia 1 1 0/4 6 Dvorský Juraj 

✕ 01G30023Y 
Spoločensko-politický systém 

súčasného Nemecka 
1 0/1 2 

Šedíková Čuhová 

Paulína 

✕ 01G30025Y Základy holandského jazyka 1 1 0/4 6 Gartčígová Martina 

✓ 01G30026Y Dejiny holandskej literatúry 2 2 1/0 4 Bžoch Adam 

✓ 01G30163Y Jazykové cvičenia 2 2 0/4 6 Šuchová Janka 

✕ 01G30027Y Nizozemská krajinoveda 1 2 0/1 4 Gartčígová Martina 

✓ 01G30028Y Praktické cvičenia 2 * 2 0/2 2 Šuchová Janka 

✕ 01G30029Y Základy holandského jazyka 2 2 0/4 4 Gartčígová Martina 

✕ 01G30030Y Holandská próza 20. storočia 1 3 1/0 2 Bžoch Adam 

✕ 01G30031Y Nizozemská krajinoveda 2 3 0/1 2 Gartčígová Martina 

✓ 01G30032Y Praktické cvičenia 3 3 0/2 3 
Šedíková Čuhová 

Paulína 



✕ 01G30033Y Základy holandského jazyka 3 3 0/4 3 Gartčígová Martina 

✕ 01G30034Y Holandská próza 20. storočia 2 4 1/0 4 Bžoch Adam 

✕ 01G30035Y Moderné smery v literárnej vede 4 0/1 4 Šimon Ladislav 

✕ 01G30036Y Porovnávacia jazykoveda 4 0/2 4 Šuchová Janka 

✕ 01G30037Y Vybrané kapitoly z naratológie 4 2/0 4 Dvorský Juraj 

✕ 01G30038Y Základy holandského jazyka 4 4 0/4 4 Gartčígová Martina 

✓ 01G30039Y Dejiny nemeckej hudby 5 0/1 4 Juhásová Jana 

✓ 01G30041Y Hospodárska nemčina 5 0/1 4 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✕ 01G30042Y Odborný štýl v nemeckom jazyku 5 0/1 4 Šuchová Janka 

 

* Predmet si povinne zapisujú všetci študenti 

 

 

 

MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM 

 

GERMANISTIKA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01G30044W Dejiny nemeckej literatúry - úvod 1 2/0 4 Dvorský Juraj 

✓ 01G30045W Nemecká jazykoveda - úvod 1 2/0 4 Juhásová Jana 

✓ 01G30047W Fonetika a fonológia nemeckého jazyka 2 1/1 3 Juhásová Jana 

✓ 01G30154W Morfológia nemeckého jazyka 1 2 1/1 4 Chorvát Ján 

✓ 01G30049W Dejiny kultúry 2 (architektúra) 3 1/1 4 Dvorský Juraj 

✓ 01G30050W Dejiny nemeckej literatúry 19. storočia 3 1/1 4 Bžoch Adam 

✓ 01G30155W Morfológia nemeckého jazyka 2 3 1/1 3 Chorvát Ján 

✓ 01G30052W Dejiny kultúry 3 (film) 4 1/1 4 Dvorský Juraj 

✓ 01G30053W 
Dejiny nemeckej literatúry 20. storočia 

1 
4 1/1 4 Dvorský Juraj 

✓ 01G30156W Syntax nemeckého jazyka 1 4 1/1 3 Šuchová Janka 

✓ 01G30055W Dejiny kultúry 4 (migrantská literatúra) 5 1/1 4 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✓ 01G30056W 
Dejiny nemeckej literatúry 20. storočia 

2 
5 1/1 4 Dvorský Juraj 

✓ 01G30157W Syntax nemeckého jazyka 2 5 1/1 3 Šuchová Janka 

✓ 01G30109W Germanistika 6 0/0 7 všetci KG --- 

✓ 01G30155S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KG --- 

  

 

 

GERMANISTIKA  

BAKALÁRSKE  ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01G30162Y Jazykové cvičenia 1 1 0/4 6 Dvorský Juraj 

✓ 01G30059Y Praktické cvičenia 1 * 1 0/2 1 Šuchová Janka 

✕ 01G30060Y 
Spoločensko-politický systém v 

súčasnom Nemecku 
1 0/1 1 

Šedíková Čuhová 

Paulína 

✕ 01G30061Y Základy holandského jazyka 1 1 0/4 2 
Gartčígová 

Martina 



✓ 01G30062Y 
Dejiny nemeckej literatúry 18. storočia 

* 
2 2/0 2 Bžoch Adam 

✓ 01G30163Y Jazykové cvičenia 2 2 0/4 6 Dvorský Juraj 

✓ 01G30063Y Praktické cvičenia 2 * 2 0/2 2 Šuchová Janka 

✕ 01G30064Y Základy holandského jazyka 2 2 0/4 2 
Gartčígová 

Martina 

✓ 01G30065Y 
Dejiny nemeckej literatúry 18. a 19. 

storočia * 
3 0/1 1 Bžoch Adam 

✓ 01G30066Y Praktické cvičenia 3 * 3 0/2 1 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✕ 01G30067Y Základy holandského jazyka 3 3 0/4 2 
Gartčígová 

Martina 

✓ 01G30068Y Reálie nemecky hovoriacich krajín 1 4 0/2 1 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✕ 01G30069Y Vybrané kapitoly z naratológie 4 2/0 1 Dvorský Juraj 

✕ 01G2106Y Základy holandského jazyka 4 4 0/4 2 
Gartčígová 

Martina 

✓ 01G30071Y Hospodárska nemčina 5 0/1 1 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✕ 01G30073Y Odborný štýl v nemeckom jazyku 5 0/1 1 Šuchová Janka 

✓ 01G30074Y Reálie nemecky hovoriacich krajín 2 5 0/2 2 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✓  Dejiny holandskej literatúry 1 5 1/0  Bžoch Adam 

✓  Dejiny holandskej literatúry 2 6 1/0  Bžoch Adam 

  

* Predmet si povinne zapisujú všetci študenti 

 

 

 

UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII 

 

UČITEĽSTVO NEMECKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01G30093W Dejiny nemeckej literatúry - úvod 1 2/0 2 Dvorský Juraj 

✓ 01G30094W Nemecká jazykoveda - úvod 1 2/0 2 Juhásová Jana 

✓ 01G30095W Praktické cvičenia 1 1 0/2 3 Šuchová Janka 

✓ 01G30096W Dejiny nemeckej literatúry 18. storočia 2 2/0 3 Bžoch Adam 

✓ 01G30047W Fonetika a fonológia nemeckého jazyka 2 1/1 1 Juhásová Jana 

✓ 01G30154W Morfológia nemeckého jazyka 1 2 1/1 3 Chorvát Ján 

✓ 01G30099W 
Dejiny nemeckej literatúry 18. a 19. 

storočia 
3 0/1 2 Bžoch Adam 

✓ 01G30100W Dejiny nemeckej literatúry 19. storočia 3 1/0 2 Bžoch Adam 

✓ 01G30155W Morfológia nemeckého jazyka 2 3 1/1 3 Chorvát Ján 

✓ 01G30102W 
Dejiny nemeckej literatúry 20. storočia 

1 
4 1/1 2 Dvorský Juraj 

✓ 01G30103W Reálie nemecky hovoriacich krajín 1 4 0/2 2 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✓ 01G30156W Syntax nemeckého jazyka 1 4 1/1 3 Šuchová Janka 

✓ 01G30105W 
Dejiny nemeckej literatúry 20. storočia 

2 
5 1/1 2 Dvorský Juraj 

✓ 01G30106W Reálie nemecky hovoriacich krajín 2 5 0/1 2 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✓ 01G30157W Syntax nemeckého jazyka 2 5 1/1 3 Šuchová Janka 

✓ 01G30156S Nemecký jazyk a literatúra 6 0/0 5 všetci KG --- 



✓ 01G30155S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KG --- 

✓ 01G30108W Pedagogická prax1 6 0/1 1 Juhásová Jana 

  

 

UČITEĽSTVO NEMECKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY  

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01G30162Y Jazykové cvičenia 1 1 0/4 6 Dvorský Juraj 

✕ 01G30112Y Základy holandského jazyka 1 1 0/4 2 
Gartčígová 

Martina 

✓ 01G30163Y Jazykové cvičenia 2 2 0/4 6 Dvorský Juraj 

✓ 01G30131Y Praktické cvičenia 2 * 2 0/2 2 Šuchová Janka 

✕ 01G30132Y Základy holandského jazyka 2 2 0/4 2 
Gartčígová 

Martina 

✕ 01G30136Y Holandská próza 20. storočia 2 3 1/0 2 Bžoch Adam 

✓ 01G30134Y Praktické cvičenia 3 3 0/2 2 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✕ 01G30135Y Základy holandského jazyka 3 3 0/4 2 
Gartčígová 

Martina 

✕ 01G30037Y Vybrané kapitoly z naratológie 4 2/0 2 Dvorský Juraj 

✕ 01G30138Y Základy holandského jazyka 4 4 0/4 2 
Gartčígová 

Martina 

✓ 01G30110Y Dejiny holandskej literatúry 1 5 1/0 2 Bžoch Adam 

✕ 01G30139Y Goetheovský seminár 5 0/1 2 Bžoch Adam 

✓ 01G30140Y Hospodárska nemčina 5 0/1 2 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✕ 01G30141Y Odborný štýl v nemeckom jazyku 5 0/1 2 Šuchová Janka 

✓ 01G30130Y Dejiny holandskej literatúry 2 6 1/0 2 Bžoch Adam 

  

* Predmet si povinne zapisujú všetci študenti 

 

 

UČITEĽSTVO NEMECKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01G30142W 
Dejiny nemeckej literatúry 1 (staršia 

literatúra) 
1 2/0 2 Bžoch Adam 

✓ 01G30143W Didaktika 1 1 1/1 2 Juhásová Jana 

✓ 01G30144W 
Nemecká jazykoveda - historický vývin 

nemeckého jazyka 
1 1/1 3 Juhásová Jana 

✓ 01G30145W Pedagogická prax 2 1 0/1 1 Juhásová Jana 

✓ 01G30147W Didaktika 2 2 1/1 2 Juhásová Jana 

✓ 01G30101W Lexikológia nemeckého jazyka 2 1/1 2 Šuchová Janka 

✓ 01G30160W 
Literárna komparatistika a 

medziliterárne spoločenstvá v Nemecku 
2 2/1 3 

Šedíková Čuhová 

Paulína 

✓ 01G30149W Pedagogická prax 3 2 0/1 1 Juhásová Jana 

✓ 01G30150W Dejiny nemeckej literatúry 3 3 2/1 3 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✓ 01G30151W Didaktika 3 3 1/1 2 Juhásová Jana 

✓ 01G30152W Pedagogická prax 4 3 0/1 1 Juhásová Jana 

✓ 01G30161W Textová lingvistika nemeckého jazyka 3 1/1 2 Šuchová Janka 



✓ 01G30157S Nemecký jazyk a literatúra s didaktikou 4 0/0 10 všetci KG --- 

✓ 01G30159S Obhajoba diplomovej práce 4 0/0 20 všetci KG --- 

 

 

 

UČITEĽSTVO NEMECKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01G30155Y 
Dejiny a kultúra germanofónnych 

krajín 1 
1 1/0 4 

Šedíková Čuhová 

Paulína 

✓ 01G30156Y Praktické cvičenia a reálie 1 1 0/1 4 Juhásová Jana 

✓ 01G30113W 
Dejiny a kultúra germanofónnych 

krajín 2 
2 1/0 2 

Šedíková Čuhová 

Paulína 

✓ 01G30165Y Interkultúrna literatúra po roku 1989 2 0/1 3 
Šedíková Čuhová 

Paulína 

✓ 01G30158Y 
Vybrané problémy z didaktiky 

nemeckého jazyka 1 
2 0/1 2 Juhásová Jana 

✕ 01G30159Y Praktická štylistika 3 0/1 2 Šuchová Janka 

✓ 01G30160Y 
Vybrané problémy z didaktiky 

nemeckého jazyka 2 
3 0/1 2 Juhásová Jana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATEDRA HISTÓRIE 

 

Profesori:    prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. 

 

Docenti:    doc. Mgr. Marek Babic, PhD. 

doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. 

     doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.      

    doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. 

 

Odborní asistenti:   Mgr. Miroslav Huťka, PhD. 

PhDr. Michal Marťák, PhD. 

Mgr. Peter Zmátlo, PhD. 

 

Externí spolupracovníci:  prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD. 

Mgr. et Mgr. Gabriel Hunčaga, PhD. 

Mgr. Tomáš Godiš 

Mgr. Ján Golian, PhD. 

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 

doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. 

PhDr. Marián Soják, PhD. 

doc. Mgr. Peter Šoltés, PhD. 

PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 

prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. 

 

Vedúci katedry:   Mgr. Miroslav Huťka, PhD. 

 

 

Zástupca vedúceho katedry:  Mgr. Peter Zmátlo, PhD. 

 

Metodik praxe:   PhDr. Michal Marťák, PhD. 

 

 

 

  



JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM 

 

HISTÓRIA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01H30001W Dejiny staroveku 1 1/1 4 Babic Marek 

✓ 01H30002W Pravek Európy 1 1/1 4 Soják Marián 

✓ 01H30003W Semestrálna práca 1 1 0/3 7 Marťák Michal 

✓ 01H30004W Úvod do štúdia dejepisu 1 1/1 3 Glod 

✓ 01H30005W Historický proseminár 2 0/2 3 Bujko 

✓ 01H30006W Klasické pomocné vedy historické 1 2 1/1 4 Olexák Peter 

✓ 01H30007W Semestrálna práca 2 2 0/3 7 Huťka Miroslav 

✓ 01H30008W Všeobecné dejiny 1 (476 - 1000) 2 1/1 4 Papajík David 

✓ 01H30009W Jazyk prameňov 1 (latinčina) 3 0/2 3 Babic Marek 

✓ 01H30010W Semestrálna práca 3 3 0/3 7 Olexák Peter 

✓ 01H30011W Slovenské dejiny 1 (do roku 1526) 3 1/1 4 Huťka Miroslav 

✓ 01H30012W Všeobecné dejiny 2 (1000 - 1492) 3 1/1 4 Papajík David 

✓ 01H30013W Semestrálna práca 4 4 0/3 7 Babic Marek 

✓ 01H30014W Slovenské dejiny 2 (1526 - 1848) 4 1/1 4 Zelenák 

✓ 01H30015W Slovenské dejiny 3 (1848 - 1918) 4 1/1 3 Marťák Michal 

✓ 01H30016W Všeobecné dejiny 3 (1492 - 1789) 4 1/1 4 Bujko 

✓ 01H30017W Semestrálna práca 5 5 0/3 7 Huťka Miroslav 

✓ 01H30018W Slovenské dejiny 4 (po roku 1918) 5 1/1 4 Zmátlo Peter 

✓ 01H30019W Všeobecné dejiny 4 (1789 - 1918) 5 1/1 3 Olexák Peter 

✓ 01H30020W Všeobecné dejiny 5 (po roku 1918) 5 1/1 4 Zmátlo Peter 

✓ 01H30157S História 6 0/0 15 všetci KH 

✓ 01H30163S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KH 

 

 

 

 



HISTÓRIA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01H30022Y Dejiny európskeho umenia 1 1/2 4 Zentko Jozef 

✓ 01H30023Y Dejiny vedy a techniky 1 1/1 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30024Y Underground v cirkevných dejinách 1 1/1 2 Olexák Peter 

✓ 01H30025Y Vybrané kapitoly z praveku 1 1/2 4 Soják Marián 

✓ 01H30026Y Historická demografia 2 1/2 4 Golian Ján 

✓ 01H30027Y Historická geografia pre historikov 2 1/2 4 Huťka Miroslav 

✓ 01H30028Y Každodenný život človeka v staroveku 2 1/1 2 Babic Marek 

✓ 01H30029Y 
Úvod do štúdia všeobecného 

stredoveku 
2 1/1 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30030Y 
Fenomén konfesionalizmu v 

slovenskom národnom hnutí 
3 1/1 2 Molda 

✓ 01H30031Y Fenomén ženy v dejinách 3 1/1 2 Olexák Peter 

✓ 01H30032Y Paleografia pre historikov 3 0/3 4 Olexák Peter 

✓ 01H30033Y Základy archívnictva 3 1/2 4 Golian Ján 

✓ 01H30034Y 
Exkurzia 1 (pre študentov histórie a 

učiteľstva histórie) * 
4 0/2 2 

Huťka Miroslav, 

Zmátlo Peter 

✓ 01H30035Y Jazyk prameňov 2 (latinčina) 4 0/3 4 Babic Marek 

✕ 01H30036Y 
Náboženský život v Uhorsku v 16. 

storočí 
4 1/1 2 Nemeš Jaroslav 

✓ 01H30037Y Vybrané kapitoly z dejín prvej ČSR 4 1/2 4 Zmátlo Peter 

✕ 01H30038Y Dejiny správy pre historikov 5 1/2 4 Nemeš Jaroslav 

✓ 01H30039Y Dejiny vojenstva v 20. storočí 5 1/2 4 Zmátlo Peter 

✕ 01H30040Y Každodenný život človeka v 19. storočí 5 1/1 2 Šoltés Peter 

✓ 01H30041Y 
Politické strany na Slovensku v rokoch 

1870 - 1948 
5 1/1 2 Marťák Michal 

*Pre študentov histórie a učiteľstva histórie je exkurzia povinná  

 

 

HISTÓRIA  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01H30042W Cirkevné dejiny 1 1 1/1 2 Olexák Peter 

✓ 01H30043W Dejiny a kultúra neskorej antiky 1 1/1 3 Babic Marek 

✓ 01H30044W Jazyk prameňov 3 (latinčina) 1 0/2 3 Babic Marek 

✓ 01H30045W Semestrálna práca 6 1 0/3 7 Zmátlo Peter 

✓ 01H30046W Jazyk prameňov 4 (maďarčina) 2 0/2 3 Gunčaga Ján 

✓ 01H30047W Metodológia dejín 2 1/1 3 Marťák Michal 

✓ 01H30048W Osídlenie Slovenska v stredoveku 2 1/1 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30049W Semestrálna práca 7 2 0/3 7 Marťák Michal 

✓ 01H30050W Dejepisectvo strednej Európy 3 1/1 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30051W Jazyk prameňov 5 (nemčina) 3 0/2 3 Godiš Tomáš 

✓ 01H30052W Semestrálna práca 8 3 0/3 7 Huťka Miroslav 

✓ 01H30053W Teória dejín 3 1/1 3 Zeleňák Eugen 

✓ 01H30160S História 4 0/0 20 všetci KH 

✓ 01H30164S Obhajoba diplomovej práce 4 0/0 20 všetci KH 



 

HISTÓRIA  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01H30055Y Dejiny kultúry 1 1/1 2 Zentko Jozef 

✓ 01H30056Y Monasteriologia 1 1/2 4 Huťka Miroslav 

✓ 01H30057Y 
Vybrané kapitoly zo stredovekých dejín 

Slovenska 
1 1/1 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30058Y Cirkevné dejiny 2 2 1/1 2 Olexák Peter 

✓ 01H30059Y 
Exkurzia 2 (pre študentov histórie a 

učiteľstva histórie)* 
2 0/2 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30060Y Regionálne dejiny 2 1/2 4 Zmátlo Peter 

✓ 01H30163Y Historická archeológia 3 1/2 4 Soják Marián 

✓ 01H30061Y 
Každodenný život človeka v ranom 

novoveku 
3 1/1 2 Nemeš Jaroslav 

✓ 01H30063Y 
Vybrané kapitoly z dejín 

Československa po roku 1945 
3 1/1 2 Marek Pavel 

*Pre študentov histórie a učiteľstva histórie je exkurzia povinná  

 

 

 

MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM 

 

HISTÓRIA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01H30064W Dejiny staroveku 1 1/1 4 Babic Marek 

✓ 01H30065W Pravek Európy 1 1/1 4 Soják Marián 

✓ 01H30066W Úvod do štúdia dejepisu 1 1/1 3 Glod 

✓ 01H30067W Historický proseminár 2 0/2 3 Bujko 

✓ 01H30068W Klasické pomocné vedy historické 1 2 1/1 4 Olexák Peter 

✓ 01H30069W Všeobecné dejiny 1 (476 - 1000) 2 1/1 4 Papajík David 

✓ 01H30070W Jazyk prameňov 1 (latinčina) 3 0/2 3 Babic Marek 

✓ 01H30071W Slovenské dejiny 1 (do roku 1526) 3 1/1 4 Huťka Miroslav 

✓ 01H30072W Všeobecné dejiny 2 (1000 - 1492) 3 1/1 4 Papajík David 

✓ 01H30073W Slovenské dejiny 2 (1526 - 1848) 4 1/1 4 Zelenak 

✓ 01H30074W Slovenské dejiny 3 (1848 - 1918) 4 1/1 3 Marťák Michal 

✓ 01H30075W Všeobecné dejiny 3 (1492 - 1789) 4 1/1 4 Bujko 

✓ 01H30076W Slovenské dejiny 4 (po roku 1918) 5 1/1 4 Zmátlo Peter 

✓ 01H30077W Všeobecné dejiny 4 (1789 - 1918) 5 1/1 3 Olexák Peter 

✓ 01H30078W Všeobecné dejiny 5 (po roku 1918) 5 1/1 4 Zmátlo Peter 

✓ 01H30163S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KH 

✓ 01H30158S História 6 0/0 7 všetci KH 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01H30080Y Dejiny európskeho umenia 1 1/1 2 Zentko Jozef 

✓ 01H30081Y Underground v cirkevných dejinách 1 1/1 2 Olexák Peter 

✓ 01H30082Y Vybrané kapitoly z praveku 1 1/1 2 Soják Marián 

✓ 01H30083Y Historická demografia 2 1/1 2 Golian Ján 

✓ 01H30084Y Historická geografia pre historikov 2 1/1 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30085Y 
Úvod do štúdia všeobecného 

stredoveku 
2 1/1 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30086Y 
Fenomén konfesionalizmu v 

slovenskom národnom hnutí 
3 1/1 2 Molda 

✓ 01H30087Y Paleografia pre historikov 3 0/2 2 Olexák Peter 

✓ 01H30088Y Základy archívnictva 3 1/1 2 Golian 

✓ 01H30089Y 
Exkurzia 1 (pre študentov histórie a 

učiteľstva histórie)* 
4 0/2 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30090Y Jazyk prameňov 2 (latinčina) 4 0/2 2 Babic Marek 

✓ 01H30091Y Vybrané kapitoly z dejín prvej ČSR 4 1/1 2 Zmátlo Peter 

✕ 01H30092Y Dejiny správy pre historikov 5 1/1 2 Nemeš Jaroslav 

✓ 01H30093Y Dejiny vojenstva v 20. storočí 5 1/1 2 Zmátlo Peter 

✓ 01H30094Y 
Politické strany na Slovensku v rokoch 

1870 - 1948 
5 1/1 2 Marťák Michal 

*Pre študentov histórie a učiteľstva histórie je exkurzia povinná  

 

 

UČITEĽSTVO V KOMBINÁCII 

 

UČITEĽSTVO HISTÓRIE  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01H30113W Dejiny staroveku 1 1/1 2 Babic Marek 

✓ 01H30114W Pravek Európy 1 1/1 2 Soják Marián 

✓ 01H30115W Úvod do štúdia dejepisu 1 1/1 3 Glod 

✓ 01H30116W Historický proseminár 2 1/1 3 Bujko 

✓ 01H30117W Klasické pomocné vedy historické 1 2 1/1 2 Olexák Peter 

✓ 01H30118W Všeobecné dejiny 1 (476 - 1000) 2 1/1 2 Papajík David 

✓ 01H30119W Jazyk prameňov 1 (latinčina) 3 0/2 3 Babic Marek 

✓ 01H30120W Slovenské dejiny 1 (do roku 1526) 3 1/1 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30121W Všeobecné dejiny 2 (1000 - 1492) 3 1/1 2 Papajík David 

✓ 01H30122W Slovenské dejiny 2 (1526 - 1848) 4 1/1 2 Zelenak 

✓ 01H30123W Slovenské dejiny 3 (1848 - 1918) 4 1/1 3 Marťák Michal 

✓ 01H30124W Všeobecné dejiny 3 (1492 - 1789) 4 1/1 2 Bujko 

✓ 01H30125W Slovenské dejiny 4 (po roku 1918) 5 1/1 2 Zmátlo Peter 

✓ 01H30126W Všeobecné dejiny 4 (1789 - 1918) 5 1/1 3 Olexák Peter 

✓ 01H30127W Všeobecné dejiny 5 (po roku 1918) 5 1/1 3 Zmátlo Peter 

✓ 01H30162S História 6 0/0 5 všetci KH 

✓ 01H30163S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KH 

✓ 01H30128W Pedagogická prax1 6 0/1 1 Marťák Michal 



UČITEĽSTVO HISTÓRIE  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY  

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01H30130Y Dejiny európskeho umenia 1 1/1 2 Zentko Jozef 

✓ 01H30131Y Underground v cirkevných dejinách 1 0/1 2 Olexák Peter 

✓ 01H30132Y Vybrané kapitoly z praveku 1 1/1 2 Soják Marián 

✓ 01H30133Y Historická demografia 2 1/1 2 Golian Ján 

✓ 01H30134Y Historická geografia pre historikov 2 0/1 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30135Y 
Úvod do štúdia všeobecného 

stredoveku 
2 1/1 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30136Y 
Fenomén konfesionalizmu v 

slovenskom národnom hnutí 
3 1/1 2 Molda 

✓ 01H30137Y Paleografia pre historikov 3 1/1 2 Olexák Peter 

✓ 01H30138Y Základy archívnictva 3 1/1 2 Golian 

✓ 01H30139Y 
Exkurzia 1 (pre študentov histórie a 

učiteľstva histórie)* 
4 0/2 2 

Huťka Miroslav, 

Zmátlo Peter 

✓ 01H30140Y Jazyk prameňov 2 (latinčina) 4 0/2 2 Babic Marek 

✓ 01H30141Y Vybrané kapitoly z dejín prvej ČSR 4 1/1 2 Zmátlo Peter 

✕ 01H30142Y Dejiny správy pre historikov 5 1/1 2 Nemeš Jaroslav 

✓ 01H30143Y Dejiny vojenstva v 20. storočí 5 1/1 2 Zmátlo Peter 

✓ 01H30144Y 
Politické strany na Slovensku v rokoch 

1870 - 1948 
5 1/1 2 Marťák Michal 

 *Pre študentov histórie a učiteľstva histórie je exkurzia povinná  

 

UČITEĽSTVO HISTÓRIE  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY  

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01H30145W Cirkevné dejiny 1 1 1/1 2 Olexák Peter 

✓ 01H30146W Jazyk prameňov 3 (latinčina) 1 0/2 3 Babic Marek 

✓ 01H30147W Pedagogická prax 2 1 0/1 1 Marťák Michal 

✓ 01H30148W Didaktika 1 2 1/1 2 Marťák Michal 

✓ 01H30149W Metodológia dejín 2 1/1 3 Marťák Michal 

✓ 01H30150W Osídlenie Slovenska v stredoveku 2 1/1 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30151W Pedagogická prax 3 2 0/1 1 Marťák Michal 

✓ 01H30152W Dejepisectvo strednej Európy 3 1/1 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30153W Didaktika 2 3 1/1 2 Marťák Michal 

✓ 01H30154W Pedagogická prax 4 3 0/1 1 Marťák Michal 

✓ 01H30155W Teória dejín 3 1/1 3 Zeleňák Eugen 

✓ 01H30159S História s didaktikou 4 0/0 10 všetci KH 

✓ 01H30164S Obhajoba diplomovej práce 4 0/0 20 všetci KH 

 

 

 

 



UČITEĽSTVO HISTÓRIE  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01H30157Y Dejiny kultúry 1 1/1 2 Zentko Jozef 

✓ 01H30158Y Monasteriológia 1 1/1 2 Huťka Miroslav 

✓ 01H30159Y 
Exkurzia 2 (pre študentov histórie a 

učiteľstva histórie)* 
2 0/2 2 

Huťka Miroslav, 

Zmátlo Peter 

✓ 01H30160Y Regionálne dejiny 2 1/1 2 Zmátlo Peter 

✓ 01H30164Y Historická archeológia 3 1/1 2 Soják Marián 

✓ 01H30162Y 
Vybrané kapitoly z dejín 

Československa po roku 1945 
3 1/1 2 Zmátlo Peter 

*Pre študentov histórie a učiteľstva histórie je exkurzia povinná  

  



KATEDRA PSYCHOLÓGIE 

 

Profesor:    prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. 

 

Docenti:    doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., m. prof. KU 

doc. PhDr. Vladimír Chrz, PhD. 

 

Odborní asistenti:   Mgr. Róbert Ďurka, PhD. 
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Vedúca katedry:   PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM 

 

PSYCHOLÓGIA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01P30115W Anatómia a fyziológia nervovej sústavy 1 2/0 3 
Vršanský 

Vladislav 

✓ 01P30116W Dejiny psychológie 1 2/0 3 Holdoš Juraj 

✓ 01P30117W Úvod do štúdia psychológie 1 2/1 5 Lajčiaková Petra 

✓ 01P30118W Všeobecná psychológia 1 1 2/1 5 Holdoš Juraj 

✓ 01P30119W Metodológia psychológie 1 2 2/0 3 Dan Jiři 

✓ 01P30120W Ontogenetická psychológia 1 2 2/0 3 Lajčiaková Petra 

✓ 01P30121W Psychológia osobnosti 2 2/1 5 Kunová Jana 

✓ 01P30085W Všeobecná psychológia 2 2 2/1 5 Holdoš Juraj 

✓ 01P30123W Metodológia psychológie 2 3 1/1 3 Dan Jiři 

✓ 01P30124W Ontogenetická psychológia 2 3 2/1 5 Lajčiaková Petra 

✓ 01P30088W Sociálna psychológia 3 2/0 3 Holdoš Juraj 

✓ 01P30127W Aplikovaná sociálna psychológia 4 1/1 3 Holdoš Juraj 

✓ 01P30128W Pedagogická a školská psychológia 4 2/0 3 Dziaková Lenka 

✓ 01P30125W Psychopatológia 4 2/0 3 Ďurka Róbert 

✓ 01P30129W Štatistika 1 (Dekripcia) 4 1/2 4 Ďurka Róbert 

✓ 01P30130W 
Teória psychodiagnostiky a 

psychometria 
4 2/0 3 Dan Jiři 

✓ 01P30131W Štatistika 2 (Inferencia) 5 1/2 3 Ďurka Róbert 

✓ 01P30132W Základy klinickej psychológie 5 2/0 3 Ďurka Róbert 

✓ 01P30133W Základy poradenskej psychológie 5 2/1 5 Lajčiaková Petra 

✓ 01P30134W Základy pracovnej psychológie 5 2/1 5 Dziaková Lenka 

✓ 01P33005S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KPS --- 

✓ 01P33003S Psychológia 6 0/0 15 všetci KPS --- 

 

 

 

 

PSYCHOLÓGIA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01P30105Y Cvičenia v psycholaboratóriu 1 1 2/1 4 Lajčiaková Petra 

✓ 01P30106Y Exkurzia 1 1 0/2 4 všetci KPS --- 

✓ 01P30107Y Psychology at the movies 1 1 0/2 4 Ďurka Róbert 

✓ 01P30108Y Cvičenia v psycholaboratóriu 2 2 0/2 4 Holdoš Juraj 

✓ 01P30109Y Exkurzia 2 2 0/2 4 všetci KPS --- 

✓ 01P30110Y Psychology at the movies 2 2 0/2 4 Ďurka Róbert 

✓ 01P30111Y Cvičenia v psycholaboratóriu 3 3 0/2 4 Holdoš Juraj 

✓ 01P30112Y Exkurzia 3 3 0/2 4 všetci KPS --- 

✓ 01P30113Y Psychopathology at the movies 3 0/2 4 Ďurka Róbert 

✓ 01P30114Y Psychológia morálky 4 1/1 4 Lajčiaková Petra 

✓ 01P30115Y Ročníková práca 4 0/2 4 všetci KPS --- 

✓ 01P30116Y Sociálno - psychologický výcvik 1 4 0/2 4 Holíková Barbora 



✓ 01P30135W Kolokvium ročníkových prác 5 0/2 4 všetci KPS --- 

✓ 01P30117Y Psychológia tvorivosti 5 0/2 4 Lajčiaková Petra 

✓ 01P30095Y Sociálno - psychologický výcvik 2 5 0/2 4 Lajčiaková Petra 

✓ 01P30136W Psychologická prax 6 0/3 15 všetci KPS --- 

 

 

PSYCHOLÓGIA  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY  

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01P30096W Aktuálne trendy vývinovej psychológie 1 2/1 3 Lajčiaková Petra 

✓ 01P30102W Interakčný výcvik 1 0/2 2 Holíková Barbora 

✓ 01P30098W Paradigmy v psychológii 1 2/1 3 Chrz Vladimír 

✓ 01P30100W Poradenská psychológia 1 2/1 3 Dan Jiři 

✓ 01P30101W Psychodiagnostika detí a mládeže 1 2/1 3 Čermák Ivo 

✓ 01P30103W Aktuálne trendy psychológie osobnosti 2 2/1 3 Matejová Katarína 

✓ 01P30097W Analýza psychologických dát 2 1/1 2 Ďurka Róbert 

✓ 01P30109W Kvalitatívna metodológia 2 1/1 2 Čermák Ivo 

✓ 01P30105W Psychodiagnostika dospelých 2 2/1 3 Dan Jiři 

✓ 01P30106W Školská psychológia 2 2/1 3 Lajčiaková Petra 

✓ 01P30108W Aktuálne trendy sociálnej psychológie 3 2/1 3 Holdoš Juraj 

✓ 01P30111W Klinická psychológia 3 2/1 3 Ďurka Róbert 

✓ 01P30112W Manažérska psychológia 3 2/1 3 Peter Seemann 

✓ 01P30113W Stáž na psychologickom pracovisku 3 0/3 3 Lajčiaková Petra 

✓ 01P33006S Obhajoba diplomovej práce 4 0/0 20 všetci KPS --- 

✓ 01P33004S Psychológia 4 0/0 20 všetci KPS --- 

✓ 01P30095W Psychologická odborná prax 4 0/2 4 Lajčiaková Petra 

 

 

PSYCHOLÓGIA  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY  

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01P30097Y Psychológia humoru 1 0/2 3 Ďurka Róbert 

✓ 01P30098Y Základy psychoterapie 1 2/0 3 Holdoš Juraj 

✓ 01P30096Y Biofeedback 2 0/2 3 Holdoš Juraj 

✓ 01P30099Y Psychológia umenia 2 1/1 3 Chrz Vladimír 

✓ 01P30100Y Psychosemiotika 2 1/1 3 Chrz Vladimír 

✓ 01P30107W Psychotherapy and movies 2 0/2 3 Ďurka Róbert 

✓ 01P30102Y Prezentácia záverečných prác 3 0/2 3 všetci KPS --- 

✓ 01P30103Y Terapeutická komunita 3 0/2 3 Lajčiaková Petra 

✓ 01P30104Y Základy psychiatrie 3 2/0 3 Krížová Mária 

  

 

 

  



KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

 

Profesor:    prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. 
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    doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. 

 

Odborní asistenti:   Mgr. Jana Juhásová, PhD. 

PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD. 

 

Externí spolupracovníci:  doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. 

    prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc. 

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. 

doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD. 

Mgr. Katarína Markovičová, PhD. 

PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 

 

Vedúca katedry:   doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. 

 

Zástupkyňa vedúcej katedry:  doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. 

 

Metodik praxe:   PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD. 

 



JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01S30013W Metodologický proseminár 1 0/1 2 Vilčeková Katarína 

✓ 01S30014W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 1 

(fonetika a fonológia) 
1 1/2 6 

Markovičová 

Katarína 

✓ 01S30015W Teória literatúry 1 1 1/2 6 Juhásová Jana 

✓ 01S30016W Úvod do štúdia jazyka 1 1/1 4 
Markovičová 

Katarína 

✓ 01S30017W Medziľudská komunikácia 1 2 1/1 4 Ligoš Milan 

✓ 01S30018W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 2 

(morfológia) 
2 2/2 6 Kováčová Viera 

✓ 01S30019W Teória literatúry 2 2 1/1 4 Juhásová Jana 

✓ 01S30020W Teória literatúry 3 2 1/2 5 Juhásová Jana 

✕ 01S30021W Česká literatúra 3 1/2 4 Vilčeková Katarína 

✕ 01S30022W 
Dejiny slovenskej literatúry 1 

(literatúra národného obrodenia) 
3 2/2 6 Vilčeková Katarína 

✕ 01S30023W Frazeológia 3 1/1 4 Baláková Dana 

✕ 01S30024W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 3 

(lexikológia) 
3 1/2 5 Baláková Dana 

✕ 01S30025W 
Dejiny slovenskej literatúry 2 

(slovenský realizmus) 
4 1/2 6 Lauček Anton  

✕ 01S30026W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 4 

(syntax) 
4 2/2 6 Baláková Dana 

✕ 01S30027W Teória spisovného jazyka 4 1/2 5 
Markovičová 

Katarína 

✕ 01S30028W Vybrané kapitoly zo svetovej literatúry 4 2/2 5 Vilčeková Katarína 

✓ 01S30029W 
Dejiny slovenskej literatúry 3 

(slovenská medzivojnová literatúra) 
5 2/2 6 Juhásová Jana 

✓ 01S30030W Rétorika a rečová kultúra 5 1/1 4 Baláková Dana 

✓ 01S30031W 
Slovenská literatúra vo filmovom a 

dramatickom umení 
5 1/1 4 Juhásová Jana 

✓ 01S30032W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 5 

(štylistika) 
5 1/2 6 

Baláková Dana, 

Markovičová 

Katarína 

✓ 01S30005S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KSJL 

✓ 01S30001S Slovenský jazyk a literatúra 6 0/0 15 všetci KSJL 

 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet  

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01S30019Y Morfematika* 1 1/1 4 Baláková Dana 

✓ 01S30020Y Slovenská ľudová kultúra 1 1 1/0 2 Zentko Jozef 

✓ 01S30021Y Základy medziľudskej komunikácie 1 2/0 3 Ligoš Milan 

✓ 01S30018Y Kapitoly z ortografie 2 0/1 2 Baláková Dana 

✓ 01S30022Y Kultúrno-literárna exkurzia 1 2 0/1 2 Vilčeková Katarína 

✕ 01S30023Y Praktické cvičenia z genológie 2 0/1 3 Juhásová Jana 



✕ 01S30024Y Praktický kurz z morfológie 2 0/1 3 Kováčová Viera 

✓ 01S30025Y Slovenská ľudová kultúra 2 2 2/0 3 Zentko Jozef 

✓ 01S30026Y Úvod do svetovej literatúry 2 1/0 2 Vilčeková Katarína 

✕ 01S30032Y Česká literatúra 20. storočia 3 0/1 2 Barborík Vladimír 

✕ 01S30028Y 
Dynamické tendencie v jazyku a 

jazykovede 1 (dynamika  morfológie) 
3 0/1 3 Kováčová Viera 

✕ 01S30029Y Praktický kurz z lexikológie 3 0/1 3 
Markovičová 

Katarína 

✕ 01S30030Y Úvod do literárnej kritiky 3 0/2 4 Barborík Vladimír 

✓ 01S30031Y 
Vybrané kapitoly z medziľudskej 

komunikácie 
3 0/2 3 Ligoš Milan 

✕ 01S30033Y 
Dynamické tendencie v jazyku a 

jazykovede 2 (dynamika v lexike) 
4 0/1 3 Baláková Dana 

✓ 01S30034Y Lingvistický výskum 1 4 0/2 3 Baláková Dana 

✓ 01S30035Y Literárnovedný výskum 1 4 0/2 3 Baláková Dana 

✕ 01S30036Y Praktický kurz zo syntaxe 4 0/1 3 Baláková Dana 

✓ 01S30096Y 
Svetová literatúra vo filmovom a 

dramatickom umení 
4 1/0 3 Juhásová Jana 

✓ 01S30093Y Kultúrno literárna exkurzia 3 5 0/1 2 Vilčeková Katarína 

✓ 01S30094Y Lingvistický výskum 2 5 0/2 3 Baláková Dana 

✓ 01S30095Y Literárnovedný výskum 2 5 0/2 3 Baláková Dana 

✕ 01S30039Y Praktický kurz zo štylistiky 5 0/1 3 Baláková Dana 

✕ 01S30040Y Slovenčina ako materinský jazyk 5 2/0 3 Ligoš Milan 

✕ 01S30041Y Sociolingvistika 5 1/0 2 Baláková Dana 

✓ 01S30042Y Tvorivé písanie 5 0/1 2 Juhásová Jana 

✕ 01S30092Y Tvorivé písanie 2 5 0/1 2 Juhásová Jana 

 

* Katedra SJL odporúča všetkým študentom prvého ročníka, aby si predmet zapísali 

 

 

 

 

MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01S30033W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 1 

(fonetika a fonológia) 
1 1/1 2 

Markovičová 

Katarína 

✓ 01S30034W Teória literatúry 1 1 1/2 6 Juhásová Jana 

✓ 01S30035W Úvod do štúdia jazyka 1 1/0 2 
Markovičová 

Katarína 

✓ 01S30081W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 2 

(morfológia) 
2 2/2 6 Kováčová Viera 

✓ 01S30037W Teória literatúry 2 2 1/1 4 Juhásová Jana 

✓ 01S30038W Teória literatúry 3 2 1/1 3 Juhásová Jana 

✕ 01S30039W 
Dejiny slovenskej literatúry 1 

(literatúra národného obrodenia) 
3 2/1 4 Vilčeková Katarína 

✕ 01S30043W Frazeológia 3 1/1 4 Baláková Dana 

✕ 01S30044W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 3 

(lexikológia) 
3 1/1 3 Baláková Dana 

✕ 01S30045W 
Dejiny slovenskej literatúry 2 

(slovenský realizmus) 
4 1/1 3 Lauček Anton 

✕ 01S30046W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 4 

(syntax) 
4 2/2 6 Baláková Dana 



✕ 01S30047W Vybrané kapitoly zo svetovej literatúry 4 2/0 3 Vilčeková Katarína 

✕ 01S30048W 
Dejiny slovenskej literatúry 3 ( 

slovenská medzivojnová literatúra) 
5 2/2 6 Juhásová Jana 

✕ 01S30049W Rétorika a rečová kultúra 5 0/1 2 Baláková Dana 

✕ 01S30050W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 5 

(štylistika) 
5 1/1 3 

Baláková Dana, 

Markovičová 

Katarína 

✓ 01S30005S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KSJL 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY  

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01S30045Y Metodologický proseminár*  1 0/1 2 Vilčeková Katarína 

✓ 01S30046Y Morfematika* 1 1/1 4 Baláková Dana 

✓ 01S30047Y Slovenská ľudová kultúra 1 1 1/0 2 Zentko Jozef 

✓ 01S30048Y Základy medziľudskej komunikácie 1 2/0 3 Ligoš Milan 

✓ 01S30044Y Kapitoly z ortografie 2 0/1 2 Baláková Dana 

✓ 01S30049Y Kultúrno-literárna exkurzia 1 2 0/1 1 Vilčeková Katarína 

✓ 01S30050Y Medziľudská komunikácia 1 2 1/0 2 Ligoš Milan 

✕ 01S30051Y Praktické cvičenia z genológie 2 0/1 3 Juhásová Jana 

✕ 01S30052Y Praktický kurz z morfológie 2 0/1 3 Kováčová Viera 

✓ 01S30053Y Slovenská ľudová kultúra 2 2 2/0 3 Zentko Jozef 

✓ 01S30054Y Úvod do svetovej literatúry 2 1/0 2 Vilčeková Katarína 

✕ 01S30056Y Česká literatúra 3 1/0 2 Vilčeková Katarína 

✕ 01S30055Y Česká literatúra 20. storočia 3 0/1 2 Barborík Vladimír 

✕ 01S30057Y 
Dynamické tendencie v jazyku a 

jazykovede 1 (dynamika morfológie) 
3 0/1 3 Kováčová Viera 

✕ 01S30058Y Praktický kurz z lexikológie 3 0/1 3 
Markovičová 

Katarína 

✕ 01S30059Y Úvod do literárnej kritiky 3 0/2 4 Barborík Vladimír 

✓ 01S30060Y 
Vybrané kapitoly z medziľudskej 

komunikácie 
3 0/2 3 Ligoš Milan 

✕ 01S30061Y 
Dynamické tendencie v jazyku a 

jazykovede 2 (dynamika v lexike) 
4 0/1 3 Baláková Dana 

✓ 01S30062Y Lingvistický výskum 1 4 0/2 3 Baláková Dana 

✓ 01S30063Y Literárnovedný výskum 1 4 0/2 3 Baláková Dana 

✕ 01S30064Y Praktický kurz zo syntaxe 4 0/1 3 Baláková Dana 

✓ 01S30070Y 
Slovenská literatúra vo filmovom a 

dramatickom umení 
4 1/0 2 Juhásová Jana 

✕ 01S30066Y Teória spisovného jazyka 4 1/0 2 
Markovičová 

Katarína 

✕ 01S30068Y Praktický kurz zo  štylistiky 5 0/1 3 Baláková Dana 

✕ 01S30069Y Slovenčina ako materinský jazyk 5 2/0 3 Ligoš Milan 

✕ 01S30071Y Sociolingvistika 5 1/0 2 Baláková Dana 

✓ 01S30072Y Tvorivé písanie 5 0/1 2 Juhásová Jana 

* Katedra SJL odporúča všetkým študentom, aby si predmet zapísali 

 

 

 

 

 

 



UČITEĽSTVO V KOMBINÁCII 

 

 

UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01S30000W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 1 

(fonetika a fonológia) 
1 1/1 2 

Markovičová 

Katarína 

✓ 01S30001W Teória literatúry 1 1 1/1 3 Juhásová Jana 

✓ 01S30002W Úvod do štúdia jazyka 1 1/0 2 
Markovičová 

Katarína 

✓ 01S30003W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 2 

(morfológia) 
2 2/1 3 Kováčová Viera 

✓ 01S30004W Teória literatúry 2 2 1/0 2 Juhásová Jana 

✓ 01S30005W Teória literatúry 3 2 1/1 3 Juhásová Jana 

✓ 01S30006W 
Dejiny slovenskej literatúry 1 

(literatúra národného obrodenia) 
3 2/1 4 

Vilčeková 

Katarína 

✓ 01S30007W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 3 

(lexikológia) 
3 1/1 3 

Baláková Dana, 

Markovičová 

Katarína 

✓ 01S30008W 
Dejiny slovenskej literatúry 2 

(slovenský realizmus) 
4 1/1 3 Lauček Anton 

✓ 01S30009W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 4 

(syntax) 
4 2/1 4 Baláková Dana 

✓ 01S30010W 
Dejiny slovenskej literatúry 3 

(slovenská medzivojnová literatúra) 
5 2/1 4 Juhásová Jana 

✓ 01S30011W 
Súčasný slovenský spisovný jazyk 5 

(štylistika) 
5 1/1 3 

Baláková Dana, 

Markovičová 

Katarína 

✓ 01S30012W Pedagogická prax 1 6 0/1 1 
Vilčeková 

Katarína 

✓ 01S30005S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KSJL 

✓ 01S30007S Slovenský jazyk a literatúra 6 0/0 5 všetci KSJL 

 

 

 

 

UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01S30000Y Metodologický proseminár* 1 0/1 2 
Vilčeková 

Katarína 

✓ 01S30001Y Morfematika* 1 1/0 2 Baláková Dana 

✓ 01S30002Y Slovenská ľudová kultúra 1 1 1/0 2 Zentko Jozef 

✓ 01S30016Y Základy medziľudskej komunikácie 1 2/0 3 Ligoš Milan 

✓ 01S30015Y Kapitoly z ortografie 2 0/1 2 Baláková Dana 

✓ 01S30003Y Kultúrno-literárna exkurzia 1 2 0/1 1 
Vilčeková 

Katarína 

✓ 01S30050Y Medziľudská komunikácia 1 2 1/0 2 Ligoš Milan 

✓ 01S30004Y Praktický kurz z morfológie * 2 0/1 3 Kováčová Viera 



✓ 01S30005Y Úvod do svetovej literatúry 2 1/0 2 
Vilčeková 

Katarína 

✕ 01S30006Y Česká literatúra 20. storočia 3 0/1 2 Barborík Vladimír 

✓ 01S30007Y Frazeológia 3 1/0 2 Baláková Dana 

✕ 01S30008Y Úvod do literárnej kritiky 3 0/2 4 Barborík Vladimír 

✓  
Vybrané kapitoly z literatúry 

národného obrodenia 
3 0/1 2 

Vilčeková 

Katarína 

✓ 01S30009Y Praktický kurz zo syntaxe* 4 0/1 3 Baláková Dana 

✓ 01S30014Y 
Slovenská literatúra vo filmovom a 

dramatickom umení 
4 1/0 2 Juhásová Jana 

✕ 01S30010Y Teória spisovného jazyka 4 1/0 2 Baláková Dana 

✓ 01S30011Y Vybrané kapitoly zo svetovej literatúry 4 2/0 3 
Vilčeková 

Katarína 

✓ 01S30013Y Rétorika a rečová kultúra 5 0/1 2 Baláková Dana 

* Katedra SJL odporúča všetkým študentom, aby si predmet zapísali 

 

 

 

UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01S30069W 
Dejiny slovenskej literatúry 4 (1945 - 

1989) 
1 1/1 3 Juhásová Jana 

✓ 01S30070W 
Diachrónia jazyka 1 (dejiny spisovnej 

slovenčiny) 
1 1/1 3 

Krško Jaromír, 

Kováčová Viera 

✓ 01S30071W Pedagogická prax 2 1 0/1 1 Vilčeková Katarína 

✓ 01S30074W 
Diachrónia jazyka 2 (vývin 

slovenského jazyka) 
2 1/1 2 Kováčová Viera 

✓ 01S30075W Didaktika 1 2 1/1 2 Ligoš Milan 

✓ 01S30076W Pedagogická prax 3 2 0/1 1 Vilčeková Katarína 

✓ 01S30073W 
Dejiny slovenskej literatúry 5 

(slovenská literatúra po roku 1989) 
3 1/1 3 Barborík Vladimír 

✓ 01S30077W 
Dejiny slovenskej literatúry 6 (staršia 

slovenská literatúra) 
3 1/1 3 Vilčeková Katarína 

✓ 01S30078W Diachronia jazyka 3 (dialektológia) 3 1/1 3 Kováčová Viera 

✓ 01S30079W Didaktika 2 3 1/1 2 Vilčeková Katarína 

✓ 01S30080W Pedagogická prax 4 3 0/1 1 Vilčeková Katarína 

✓ 01S30010S Obhajoba diplomovej práce 4 0/0 20 všetci KSJL 

✓ 01S30004S 
Slovenský jazyk a literatúra s 

didaktikou 
4 0/0 10 všetci KSJL 

 

 

 

 

UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01S30080Y 
Interpretačný seminár zo slovenskej 

prózy po r. 1945 
1 0/2 4 Barborík Vladimír 



✓ 01S30091Y Literatúra pre deti a mládež 1 1/1 2 
Vilčeková 

Katarína 

✓ 01S30084Y Základy slavistiky 1 2/0 2 Krško Jaromír 

✓ 01S30086Y Biblická frazeológia 2 1/0 2 Baláková Dana 

✓ 01S30087Y Literárna kritika * 2 1/0 2 Juhásová Jana 

✓ 01S30075Y 
Interpretačný seminar z literatúry 

staršej proveniencie * 
2 0/2 4 

Vilčeková 

Katarína 

✓ 01S30088Y 
Vybrané kapitoly z didaktiky 

materinského jazyka 
3 0/1 3 Ligoš Milan 

✕ 01S30089Y 
Vybrané kapitoly z vývinu slovenského 

jazyka 
3 1/0 3 Kováčová Viera 

✓ 01S30097Y Z problematiky svetovej literatúry 3 2/0 3 
Vilčeková 

Katarína 

* Katedra SJL odporúča všetkým študentom, aby si predmet zapísali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATEDRA ŽURNALISTIKY 

 

Profesori:    prof. PhDr. Imrich Jenča, PhD. 

prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. 

 

Docent:    doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. 

 

Odborní asistenti:   Mgr. Imrich Gazda, PhD. 

Mgr. Pavel Izrael, PhD. 

Mgr. Peter Kravčák, PhD. 

Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. 

 

Odborný pracovník:   Mgr. Marek Hasák, PhD. 

 

Externí spolupracovníci:  Mgr. Art Petra Cepková, ArtD. 

Mgr. Pavol Dzivý, PhD., SDB 

Mgr. Juraj Holdoš, PhD.  

PhDr. Martin Horemuž, PhD.  

Ing. ThLic. Jozef Luscoň, SDB 

 

Vedúci katedry:   Mgr. Pavel Izrael, PhD. 

 

 



JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM 

 

 

 

ŽURNALISTIKA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01Z9000W Spravodajské žánre I. 1 1/2 6 
Jenča Imrich, 

Strmeňová Terézia 

✓ 01Z9001W Súčasný slovenský jazyk I. (Ortografia) 1 1/1 4 Izrael Pavel 

✓ 01Z9002W 
Teória a dejiny médií I. (Úvod do 

teórie masovej komunikácie) 
1 2/1 4 Jenča Imrich 

✓ 01Z9003W Úvod do sociológie 1 1/1 4 Považan Juraj 

✓ 01Z9008W Spravodajské žánre II. 2 0/2 4 
Jenča Imrich, 

Strmeňová Terézia 

✓ 01Z9009W Súčasný slovenský jazyk II. (Ortoepia) 2 1/1 4 
Markovičová 

Katarína 

✓ 01Z9010W 
Teória a dejiny médií II. (Dejiny 

svetovej žurnalistiky) 
2 2/0 4 Jenča Imrich 

✓ 01Z9011W Úvod do psychológie 2 1/1 4 Považan Juraj 

✓ 01Z9012W Žurnalistická prax I 2 0/2 2 Gazda Imrich 

✓ 01Z9031W Publicistické žánre 3 1/2 6 Jenča Imrich 

✓ 01Z9032W 
Súčasný slovenský jazyk III. 

(lexikológia) 
3 1/1 4 

Baláková Dana, 

Markovičová 

Katarína 

✓ 01Z9033W 
Teória a dejiny médií III. (Dejiny 

slovenskej žurnalistiky) 
3 2/0 4 Jenča Imrich 

✓ 01Z9034W Úvod do politológie 3 1/2 4 Gazda Imrich 

✓ 01Z9035W Grafická tvorba 4 0/2 4 Hasák Marek 

✓ 01Z9036W Politické dejiny 20. a 21. storočia 4 1/1 4 Gazda Imrich 

✓ 01Z9037W 
Súčasný slovenský jazyk IV. 

(slovenská gramatika) 
4 1/1 4 

Baláková Dana, 

Markovičová 

Katarína 

✓ 01Z9038W 
Teória a dejiny médií IV. (manažment 

médií) 
4 2/0 4 Jenča Imrich 

✓ 01Z9039W Žurnalistická prax II. 4 0/2 2 Gazda Imrich 

✓ 01Z9040W Inšititucionálna komunikácia 5 1/1 4 Jenča Imrich 

✓ 01Z9041W Mediálne právo 5 2/0 4 Chovan 

✓ 01Z9042W Súčasný slovenský jazyk V. (štylistika) 5 1/1 4 
Markovičová 

Katarína 

✓ 01Z9043W 
Teória a dejiny médií V. (elektronické 

médiá) 
5 2/0 4 Považan Juraj 

✓ 01Z9044W Žurnalistická prax III. 5 0/2 2 Gazda Imrich 

✓ 01Z30011S Žurnalistika 0 0/0 15 všetci KZ 

✓ 01Z30015S Obhajoba bakalárskej práce 6 0/0 15 všetci KZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŽURNALISTIKA  

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01Z9005Y Základy rozhlasovej tvorby 1 0/2 4 Jenča Imrich 

✓ 01Z9006Y Základy typografie 1 0/2 2 Považan Juraj 

✓ 01Z9045Y Základy žurnalistickej fotografie 1 0/2 2 Hasák Marek 

✓ 01Z9007Y 
Žurnalistická terminológia v cudzom 

jazyku I. 
1 0/1 2 Izrael Pavel 

✓ 01Z9012Y Náboženstvo v médiách 2 0/2 2 Gazda Imrich 

✓ 01Z9013Y Úvod do sociológie II. 2 1/1 2 Považan Juraj 

✓ 01Z9014Y Základy televíznej tvorby 2 0/2 4 Kravčák Peter 

✓ 01Z9015Y 
Žurnalistická terminológia v cudzom 

jazyku II. 
2 0/1 2 Izrael Pavel 

✓ 01Z9037Y Mediálny ateliér I. (rozhlasová tvorba) 3 0/2 4 
Izrael Pavel, 

Velecký 

✓ 01Z9038Y Polemika a argumentácia v médiách 3 0/2 2 Izrael Pavel 

✓ 01Z9039Y Regionálna žurnalistika 3 0/2 2 Kravčák Peter 

✓ 01Z9040Y Športová žurnalistika 3 0/2 2 Kravčák Peter 

✓ 01Z9041Y Investigatívna žurnalistika 4 0/2 2 Kravčák Peter 

✓ 01Z9042Y Media in the 20th Century 4 0/1 2 Izrael Pavel 

✓ 01Z9043Y Mediálny ateliér II. (rozhlasová tvorba) 4 0/2 4 
Izrael Pavel, 

Velecký 

✓ 01Z9044Y Nové trendy v médiách 4 0/2 2 Považan Juraj 

✓ 01Z9004Y Kultúra v médiách 4 0/2 2 Strmeňová Terézia 

✓ 01Z9046Y Ekonomická žurnalistika 5 0/2 2 Kravčák Peter 

✓ 01Z9047Y Media Controversies 5 0/1 2 Izrael Pavel 

✓ 01Z9048Y Mediálne kauzy 5 0/2 2 Gazda Imrich 

✓ 01Z9049Y Mediálny ateliér III. (televízna tvorba) 5 0/2 4 Kravčák Peter 

✓ 01Z9050Y Stretnutia s profesionálmi I. 5 0/2 2 Gazda Imrich 

 

 

ŽURNALISTIKA  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01Z9013W Mediálny ateliér IV. 1 0/3 4 

Gazda Imrich, 

Kravčák Peter, 

Velecký 

✓ 01Z9014W Súčasný slovenský jazyk VI. (Ortoepia) 1 1/1 3 
Markovičová 

Katarína 

✓ 01Z9015W 
Teória médií I. (Metodiky výskumu 

médií) 
1 1/2 5 Izrael Pavel 

✓ 01Z9016W Žurnalistická fotografia 1 0/2 3 Hasák Marek 

✓ 01Z9022W Médiá a náboženstvo 2 1/1 3 Gazda Imrich 

✓ 01Z9023W Mediálny ateliér V. 2 0/3 4 

Gazda Imrich, 

Kravčák Peter, 

Velecký 

✓ 01Z9024W 
Súčasný slovenský jazyk VII. 

(Rétorika) 
2 1/1 3 Jenča Imrich 

✓ 01Z9025W Teória médií II. (PR a reklama) 2 1/1 4 Kravčák Peter 

✓ 01Z9026W Žurnalistická prax 2 0/1 1 Gazda Imrich 



✓ 01Z9027W Etika v médiách 3 1/1 3 Kravčák Peter 

✓ 01Z9028W Mediálny ateliér VI. 3 0/3 4 

Gazda Imrich, 

Kravčák Peter, 

Velecký 

✓ 01Z9029W 
Súčasný slovenský jazyk VIII. (kultúra 

jazykového prejavu) 
3 1/1 3 

Baláková Dana, 

Markovičová 

Katarína 

✓ 01Z9030W Teória médií III. (film) 3 2/1 5 Kravčák Peter 

✓ 01Z30016S Obhajoba diplomovej práce 4 0/0 20 všetci KZ 

✓ 01Z30013S Žurnalistika 4 0/0 20 všetci KZ 

 

 

 

 

 

ŽURNALISTIKA  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Otvo- 

renie 
Kód Študijný predmet 

Seme- 

ster 

Počet 

hodín 

P/C 

Počet 

kreditov 
Vyučujúci 

✓ 01Z9017Y Contemporary Media in Europe 1 0/1 3 Izrael Pavel 

✕ 01Z9018Y Mediálna výchova 1 1/1 3 Izrael Pavel 

✓ 01Z9019Y Mediálne systémy v Európe 1 1/1 3 Jenča Imrich 

✓ 01Z9020Y Sociológia médií 1 1/1 3 Považan Juraj 

✓ 01Z9021Y 
Žurnalistická terminológia v cudzom 

jazyku III. 
1 0/1 3 Izrael Pavel 

✓  Sociálny kapitál a európska integrácia 1 1/1 3 Božeková Andrea 

✓ 01Z9027Y Contemporary Media in Slovakia 2 0/1 3 Izrael Pavel 

✕ 01Z9028Y Kreatívne písanie 2 0/2 3 doktorand 

✓ 01Z9029Y Mediálny systém na Slovensku 2 2/0 3 Gazda Imrich 

✓ 01Z9030Y Psychológia médií 2 0/1 3 Považan Juraj 

✓ 01Z9031Y Stretnutia s profesionálmi II. 2 0/2 3 Gazda Imrich 

✓ 01Z9032Y 
Žurnalistická terminológia v cudzom 

jazyku IV. 
2 0/1 3 Izrael Pavel 

✓  
Vzťahy Ruska a EÚ v kontexte 

Ukrajinskej krízy 
2 1/1 3 Horemuž Martin 

✓ 01Z9033Y Dejiny kultúry 3 0/2 3 Strmeňová Terézia 

✓ 01Z9034Y Diplomacia pre žurnalistov 3 1/1 3 Považan Juraj 

✓ 01Z9035Y Dokumentárna filmová tvorba 3 0/2 3 Kravčák Peter 

✓ 01Z9036Y Sexualita a násilie v médiách 3 0/2 3 Gazda Imrich 

 

 

  



UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRUM JÁNA VOJTAŠŠÁKA V RUŽOMBERKU (UPAC) 

 

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka (UPaC) v Ružomberku sa nachádza v univerzitnom 

kampuse na Hrabovskej ceste a je spoločenstvom kňazov, spolupracovníkov, študentov, pedagógov a zamestnancov 

univerzity, ktorí majú záujem vytvárať z univerzitného spoločenstva jednu rodinu. Prostredníctvom duchovných, 

kultúrnych, športových a spoločenských podujatí sa snaží prispievať k napĺňaniu poslania KU – formovať myseľ a 

srdce. Radi privítame medzi sebou každého, kto chce zmysluplne prežiť čas štúdia na Katolíckej univerzite. Viac 

informácií: www.upac.sk, mailový kontakt: upac.rk@gmail.com, bankové spojenie: SK8809000000005040576744. 

 

Kňazi UPaC: 

Duchovný správca UPaC 

PaedDr. Róbert Slotka, PhD. 

Tel.: +421 907 259 306 

E-mail: robertslotka@gmail.com 

 

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD. 

riaditeľ Kolégia KU 

Tel.: +421 918 722 142 

E-mail: jozefzvanda@gmail.com 

 

Mgr. Dušan Galica, PhD.      

Tel.: +421 907 953 910       

E-mail: dusangalica@gmail.com     

 

P. Mgr. František Kovaľ SJ (Kolégium KU)   ThDr. Igor Suchý, PhD. 

Tel: +421 904 991 873      externý kňaz pre gréckokatolíkov 

E-mail: frantisekoval@gmail.com     Tel: +421 911 812 422 

igor.suchy@gmail.com 

 

Zamestnanci chráneného pracoviska UPaC 

Mgr. Slávka Rišová      Mgr. Mária Lovichová 

administratívne práce      pracovná asistencia a účtovníctvo 

slavkarisova@gmail.com      lovichova.maria@gmail.com 

 

 

 

Liturgický program 

(rozpis svätých omší, ktoré zabezpečuje UPaC cez akademický rok) 

 
Kaplnka sv. 

Alberta PF KU 

Kostol sv. Rodiny – 

Rybárpole 
Kostol SJ  IKAR  RUŽA TRIO 

Po 

07:00 

12:15 

15:30 

 

19:30 

Mládežnícka sv. 

omša 

   

Ut 

07:00 

12:15 

15:30 

  20:00 20:00  

St 

07:00 

12:15 

15:30 

16:30 gr. kat. 

18:00    20:00 

Št 

07:00 

12:15 

15:30 

     

Pi 
07:00 

12:15 

18:00 

(len na prvý piatok  

a v pôst. období) 

    

So 08:00      

Ne  8:00 20:00    



Miesta a časy sv. omší sa vzhľadom na akad. rok a liturgické obdobie môžu meniť. Je potrebné sledovať aktuálne 

informácie na nástenkách a na www.upac.sk 

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory 

 

Spovedná miestnosť v UPaC:  

Pondelok  14:00 – 17:00,  

19:30 - 20:30 (v Kostole SJ pri mládežníckej sv. omši)  

Utorok – Štvrtok  10:00 – 11:30,  14:00 – 15:00 

Piatok   10:00 – 11:30 

 

Kostol sv. Rodiny v Rybárpoli:  

30 minút pred sv. omšou a v prvopiatkovom týždni 1 hodinu pred sv. omšou. 

 

Internáty KU:  

30 minút pred sv. omšou, prípadne po jej skončení. 

Sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor je možné prijať aj v iných časoch po osobnom dohovore s kaplánom. 

   

 

Priestory UPaC 

Nachádzajú sa v suteréne PF KU na Hrabovskej ceste č. 1. V priestoroch UPaC nájdete:  

- kopírovacie centrum, 

- spovedná miestnosť, 

- čajka – čajovňa s možnosťou vypiť kávu, čaj, prihriať si obed a oddýchnuť si, 

- UPAB – veľká multifunkčná spoločenská miestnosť s plazmou, audio a video technikou a s kalčetom, 

- počítačová miestnosť, 

- kancelárie. 

 

Vaše možnosti 

Milí študenti! Aj vy môžete byť živou súčasťou UPaC, môžete krásne a zmysluplne prežiť svoje vysokoškolské 

štúdium v Ružomberku. V UPaC môžete naplno rozvíjať svoje dary a talenty, môžete rásť a pomáhať rásť aj iným. 

Veľmi radi Vás medzi nami uvítame, radi Vám ponúkneme aj službu.  

 

Požičiavanie bicyklov  

V UPaC máme päť trekingových bicyklov, ktoré môžu poslúžiť aj Vám pri spoznávaní krás prírody v okolí nášho 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ŠTUDIJNÝ PORIADOK 

FILOZOFICKEJ FAKULTY  KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU 

 

Študijný poriadok Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa vydáva ako vnútorný predpis fakulty v 

súlade s § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“). 

 

 

 

Článok 1  

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Tento študijný poriadok vymedzuje základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa ktorých sa uskutočňuje štúdium 

na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len „FF KU" alebo „fakulta"), a to vo všetkých 

jeho stupňoch a formách. Študijný poriadok FF KU nadväzuje na Študijný poriadok Katolíckej univerzity 

v Ružomberku (ďalej len „KU“) a v súlade s § 33 ods. 3. písm. a) zákona o vysokých školách ho podrobnejšie 

upravuje na vlastné podmienky. 

(2) Študijný poriadok FF KU sa vydáva v zmysle čl. 23 ods. 3 Študijného poriadku KU. 

(3) Študijný poriadok je záväzný pre študentov všetkých stupňov a foriem, ktorí na FF KU študujú akreditované študijné 

programy, vrátane študentov spoločných študijných programov a študentov, ktorí sú na FF KU na mobilite, ako aj pre 

vysokoškolských učiteľov a odborných pracovníkov, ktorí štúdium na FF KU zabezpečujú a organizujú. 

 

 

Článok 2 

Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie 

 

(1) Na FF KU má právo študovať zvolený študijný program každý, kto splní základné podmienky prijatia na štúdium 

stanovené § 56 zákona o VŠ a ďalšie podmienky určené univerzitou alebo fakultou (v zmysle § 57 ods. 1 zákona 

o VŠ), ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. 

(2) FF KU prijíma uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov (§ 55 ods. 6 zákona o VŠ). 

(3) Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania na fakulte zodpovedá dekan. 

(4) O počte prijímaných študentov na fakulte rozhoduje Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity 

(ďalej len „AS FF KU“ alebo „senát“). O počte študentov na jednotlivé študijné programy uskutočňované na fakulte 

rozhoduje dekan fakulty po vyjadrení vedúcich katedier. AS FF KU schvaľuje tiež ďalšie podmienky prijatia na 

štúdium študijných programov uskutočňovaných na fakulte. 

(5) Dekan fakulty zverejňuje oznámením najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza 

akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, podmienky pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných 

programov a študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ. Pri ostatných študijných programoch zverejňuje 

podmienky pre prijatie na štúdium najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. 

(6) Obsahom oznámenia je: termín podávania prihlášok, podmienky prijatia na štúdium, termín a spôsob overovania ich 

splnenia, plánovaný počet prijímaných uchádzačov na príslušný študijný program. Ak je súčasťou overovania 

schopností na štúdium prijímacia skúška, obsahom oznámenia sú aj informácie o forme a rámcovom obsahu 

prijímacej skúšky, ako aj o spôsobe vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky.  

(7) Pri doktorandskom študijnom programe vypíše dekan fakulty najmenej dva mesiace pred termínom podávania 

prihlášok aj témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pri každej vypísanej 

téme sa uvádza aj meno a priezvisko školiteľa, vrátane jeho akademických titulov. 

(8) Prílohou prihlášky na doktorandské štúdium je: 

a) životopis, 



b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o štátnom občianstve; uchádzač, ktorý absolvoval magisterské 

štúdium na FF KU, na ktorú sa hlási na doktorandské štúdium, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; 

uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na niektorej z iných fakúlt KU a hlási sa na doktorandské štúdium na 

FF KU, predloží kópie dokladov o vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi 

príslušného oddelenia pre vedu, 

c) súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky 

týchto prác a činností. 

(9) Podmienky prijatia a ďalšie uvedené náležitosti musia byť zverejnené na úradnej výveske a hromadným prístupom k 

informáciám (§ 4 ods. 2 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na webovom sídle univerzity alebo fakulty. 

(10) Na každý študijný program uskutočňovaný na fakulte môže uchádzač podať len jednu prihlášku. 

(11) Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou. O prijatí prihlášky doručenej po termíne rozhoduje dekan. 

(12) Uchádzač so špecifickými potrebami môže k prihláške pripojiť žiadosť o úpravu prijímacej skúšky vzhľadom k jeho 

špecifickým potrebám. Náležitosti žiadosti a postup pri úprave podmienok stanovuje vnútorný predpis univerzity 

(Smernica KU o podpore uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na KU v Ružomberku). 

(13) Prijímacie konanie sa pre uchádzača začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na fakulte. Fakulta môže 

umožniť zaregistrovanie prihlášky aj v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu v akademickom 

informačnom systéme. 

(14) Ak prihláška nie je riadne vyplnená alebo ak neobsahuje potrebné prílohy, fakulta uchádzača vyzve, aby nedostatky v 

stanovenej lehote odstránil. Ak ich uchádzač neodstráni, prihláška sa považuje za neplatnú. 

(15) Prijímacie konanie riadi prijímacia komisia, ktorou je vedenie fakulty. Ak je súčasťou prijímacieho konania prijímacia 

skúška, riadi ju skúšobná komisia, ktorá je najmenej trojčlenná a ktorú menuje dekan. 

(16) Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá pozostáva z predsedu a 

najmenej dvoch členov, ktorých na návrh predsedu odborovej komisie vymenúva dekan fakulty. 

(17) Kritériá pre prijatie musia byť stanovené tak, aby bolo možné sa presvedčiť o vedomostiach a schopnostiach 

uchádzačov objektívne. 

(18) Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totožnosť uchádzača podľa občianskeho preukazu alebo 

iného dokladu totožnosti (cestovný pas). 

(19) O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je súčasťou spisu o prijímacom konaní. V 

závislosti od formy prijímacej skúšky je súčasťou tohto spisu aj: 

 

a) vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (získaného počtu bodov) a podpísaný osobou, ktorá 

test hodnotila, 

b) záznam o ústnej skúške, ktorá obsahuje otázky položené uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov 

skúšobnej komisie, 

c) záznam o predpokladovej alebo praktickej skúške, ktorý obsahuje úlohy zadané uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum 

a podpisy členov skúšobnej komisie. 

(20) Hodnotenie písomných testov príp. písomných prác musí byť anonymné, t. j. osoba, ktorá ich hodnotí, nesmie vedieť, 

ktorý uchádzač o štúdium príslušný test alebo prácu písal. Na prijímacej skúške alebo jej časti musia byť prítomní 

najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie.  

(21) Prijímacia komisia pre doktorandské štúdium hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. Ak boli na 

jednu tému prihlásení viacerí uchádzači a charakter témy vylučuje, aby ju riešili viacerí uchádzači, určí sa ich poradie 

podľa úspešnosti prijímacej skúšky. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej 

publikačnej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských 

vedeckých a odborných prác a pod). 

(22) O výsledku prijímacej skúšky na doktorandské štúdium sa vyhotoví zápisnica. Komisia predloží návrh na prijatie 

úspešného uchádzača dekanovi fakulty.  

(23) Dekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku uchádzača alebo jej časť, ak zistí, že uchádzač sa dopustil 

podvodu alebo konania, ktoré je v rozpore s pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky. Výsledky 

prerušenej prijímacej skúšky tohto uchádzača sa nehodnotia a jeho prijímacia skúška sa považuje za neúspešnú.  



(24) V pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom sa konala prijímacia skúška, fakulta zverejní na svojom webovom 

sídle a na úradnej výveske výsledky prijímacej skúšky všetkých uchádzačov v tvare: kód uchádzača a výsledok 

prijímacej skúšky, ktorý dosiahol v jednotlivých predmetoch, ako aj celkový výsledok jeho prijímacej skúšky. 

(25) O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan. 

(26) Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok 

prijatia na štúdium. Rozhodnutie musí obsahovať: výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti uchádzača podať 

žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a podpis dekana alebo ním splnomocneného prodekana. V písomnom rozhodnutí 

o prijatí na doktorandské štúdium sa uvedie aj meno školiteľa a téma dizertačnej práce. Rozhodnutie sa posiela 

uchádzačovi do vlastných rúk. Ak nie je známe miesto pobytu uchádzača, rozhodnutie sa vyvesí na úradnú vývesku 

fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.  

(27) Uchádzačovi, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium podľa § 56 zákona o VŠ v čase 

overovania splnenia podmienok na prijatie, môže dekan fakulty vydať rozhodnutie o podmienečnom prijatí na 

štúdium. V prípade, že študent najneskôr v deň určený na zápis na štúdium nepreukáže splnenie základných 

podmienok prijatia na štúdium, dekan vydá rozhodnutie, ktorým rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium zruší 

a rozhodne o neprijatí uchádzača na štúdium. Ak študent najneskôr v deň určený na zápis na štúdium preukáže 

splnenie základných podmienok prijatia na štúdium, považuje sa za riadne prijatého na štúdium zvoleného študijného 

programu. 

(29)         Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom konaní. 

(30) Na rozhodovanie o prijatí na štúdium sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov. 

(31) Uchádzač môže do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podať dekanovi fakulty 

žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Dekan môže sám zmeniť pôvodné rozhodnutie, 

ak zistí, že bolo vydané v rozpore so zákonom alebo s vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s 

podmienkami prijatia na štúdium. Inak postúpi žiadosť do 15 dní odo dňa jej doručenia rektorovi spolu s pripojeným 

spisovým materiálom uchádzača. 

(32) Rektor môže pôvodné rozhodnutie dekana zmeniť, ak zistí rozpor so zákonom alebo vnútornými predpismi univerzity 

alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak žiadosť zamietne a potvrdí pôvodné rozhodnutie. 

Rozhodnutie rektora musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie, že proti rozhodnutiu nie je možné podať žiadosť 

o preskúmanie. 

(33) Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia jeho žiadosti o 

preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. 

(34) Neprijatí uchádzači majú právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to najneskôr do 10 dní od 

doručenia rozhodnutia o neprijatí. Pod nahliadnutím sa rozumie, že uchádzač môže vo vyhradených priestoroch 

fakulty za prítomnosti osôb poverených dekanom fakulty dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy. Ak 

uchádzač zistí, že došlo k omylu pri vyhodnocovaní alebo pri určovaní výsledného počtu získaných bodov, oznámi 

túto skutočnosť osobe, ktorá je z poverenia dekana prítomná pri nahliadnutí, a uvedie ju aj v žiadosti o preskúmanie 

rozhodnutia o neprijatí. 

(35) Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo uvedené v žiadosti o 

preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáže, že uchádzač bol poškodený chybou zo strany fakulty, dekan v spolupráci 

so skúšobnou komisiou je povinný nedostatok odstrániť a zaradiť uchádzača do poradovníka podľa opraveného   

počtu   dosiahnutých   bodov.   O vykonaní   tejto zmeny v dokumentácii prijímacieho konania je nutné vypracovať 

písomný záznam podpísaný členmi skúšobnej komisie. Ak je uchádzač po opravení počtu bodov zaradený medzi tých, 

ktorí spĺňajú podmienky pre prijatie na príslušný študijný program, dekan zmení pôvodné rozhodnutie a uchádzača na 

štúdium príjme. 

(36) Univerzita je povinná uložiť dokumentáciu prijímacieho konania, dokumentáciu o zápise na štúdium a zápisoch do 

ďalšej časti štúdia, výpis výsledkov štúdia, kópie dokladov o absolvovaní štúdia a dokumentáciu rozhodovania o 

akademických právach a povinnostiach študenta najmenej na 25 rokov odo dňa skončenia štúdia. Dokumentáciu 

prijímacieho konania uchádzačov, ktorí na štúdium neboli prijatí, alebo sa naň po prijatí nezapísali, je univerzita 

povinná archivovať najmenej 5 rokov odo dňa vydania rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. 

(37) V prípade celoživotného vzdelávania sa prijímacia skúška spravidla nekoná. Dekan fakulty však môže prijatie na toto 

štúdium podmieniť jej úspešným vykonaním. Môže tiež obmedziť počet prijatých uchádzačov napr. z kapacitných 

dôvodov a rozhodnúť o neotvorení celoživotného vzdelávania pre príslušný akademický rok. 

 

 



Článok 3  

Zápis na štúdium 

 

(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Termín, miesto a spôsob 

zápisu študentov stanovuje fakulta a zápis organizuje študijné oddelenie fakulty. 

(2) Zápis prijatých uchádzačov na štúdium sa môže uskutočniť aj pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má ich 

štúdium začať, ak tak fakulta určí. Uchádzač sa následne stane študentom až od začiatku tohto akademického roka, ak 

do 15. augusta pred začiatkom tohto akademického roka písomne neoznámi fakulte, že svoj zápis ruší. 

(3) Fakulta má právo žiadať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa na štúdium zapíšu. Uchádzač je povinný túto 

informáciu poskytnúť najneskôr do začiatku akademického roka. Ak prijatý uchádzač v požadovanej lehote neodpovie 

alebo odpovie záporne, zaniká mu právo na zápis. Právo uchádzača, ktorý bol prijatý na štúdium podmienečne, na 

zápis na štúdium zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie. 

V takýchto prípadoch dekan zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho 

konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium. 

(4) Fakulta môže povoliť zápis študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v 

rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole. O žiadosti študenta inej vysokej školy o zápis na 

štúdium študijného programu uskutočňovaného na FF KU rozhoduje dekan fakulty. Písomná žiadosť o zápis na 

študijný program príslušného stupňa v rovnakom alebo v príbuznom študijnom odbore študenta inej vysokej školy 

musí byť doručená najneskôr do konca júla a adresuje sa dekanovi fakulty. Dekan si k rozhodnutiu môže vyžiadať 

vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá príslušný študijný program zabezpečuje. Nevyhnutnou podmienkou je úspešné 

splnenie zapísaných študijných povinností určených študijným programom príslušnej vysokej školy, zabezpečujúcich 

postup do ďalšieho roku štúdia. Realizácia prestupu v priebehu akademického roka nie je možná. Študent inej vysokej 

školy k žiadosti o zápis na štúdium pripojí úradný výpis absolvovaných predmetov a úradné potvrdenie o splnení 

zapísaných študijných povinností určených študijným programom príslušnej vysokej školy, zabezpečujúcich postup 

do ďalšieho roku štúdia. Fakulta rozhodne o žiadosti študenta inej vysokej školy o zápis na štúdium do 30 dní od 

doručenia všetkých podkladov určených k rozhodnutiu. Študentom FF KU sa stáva dňom zápisu. 

(5) Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť zápisu na štúdium v termíne určenom 

fakultou, na ktorej sa študijný program uskutočňuje. Študenta v ďalších rokoch štúdia môže zapísať zástupca na 

základe plnej moci. 

(6) Študenta, ktorý sa nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví na opätovný zápis po 

prerušení štúdia a nepožiada o povolenie zápisu v náhradnom termíne, fakulta písomne vyzve na dostavenie sa k 

zápisu v lehote 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy. 

(7) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty zo 

zdravotných dôvodov, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo opätovne zapísať, sa 

považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium. 

(8) Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom a ustanovených v 

odporúčanom študijnom pláne chce absolvovať v danom akademickom roku, avšak tak, aby po splnení požadovaných 

podmienok mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia alebo skončiť štúdium. Zodpovednosť za úplnosť zápisu nesie 

študent. 

(9) O zápise urobí príslušné študijné oddelenie záznam v evidenčnej dokumentácii študenta, prípadne vyhotoví a potvrdí 

študentovi protokol o zápise. Potrebné údaje uvedie v súlade s § 73 ods. 3 zákona o VŠ aj do centrálneho registra 

študentov a registra študentov KU. 

(10) Súčasťou zápisu je aj validácia preukazu študenta. Vydávanie a validáciu preukazov zabezpečuje Ústav informačných 

a komunikačných technológií KU. 

 

 

Článok 4  

Formy  a metódy štúdia 

(1) Na FF KU sa uskutočňujú bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v dennej alebo externej forme. 

(2) Bakalárske a magisterské študijné programy v oboch formách štúdia (denná, externá forma) sa môžu uskutočňovať 

prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. 



(3) FF KU v súlade so svojím poslaním a v závislosti od potrieb spoločnosti organizuje aj rozličné druhy celoživotného 

vzdelávania. Uvedený typ vzdelávania je normovaný príslušnou legislatívou Slovenskej republiky. 

(4) Štandardná dĺžka bakalárskeho študijného programu vrátane odbornej praxe je 

 

a) v dennej forme najmenej tri a najviac štyri akademické roky, 

b) v externej forme štúdia najmenej tri a najviac päť akademických rokov. 

Pre konkrétny študijný program je štandardná dĺžka štúdia určená udelenými akreditačnými právami. 

 

(5) Bakalársky študijný program sa ukončuje štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba bakalárskej práce. Počet 

kreditov pre bakalársky študijný program, dosiahnutie ktorých je podmienkou riadneho skončenia štúdia, je najmenej 

180 kreditov. Absolvent po ukončení získava akademický titul „bakalár" (skr. „Bc"). 

(6) Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program. Štandardná dĺžka magisterského študijného 

programu vrátane odbornej praxe je 

a) v dennej forme najmenej jeden a najviac tri akademické roky, 

b) v externej forme štúdia najmenej dva a najviac štyri akademické roky. 

Pre konkrétny študijný program je štandardná dĺžka štúdia určená udelenými akreditačnými právami. 

(7) Magisterský študijný program sa ukončuje štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce. Počet 

kreditov pre magisterský študijný program, dosiahnutie ktorých je podmienkou riadneho skončenia štúdia, je najmenej 

120 kreditov. Absolvent po ukončení získava akademický titul „magister" (skr. „Mgr."). 

(8) Štandardná dĺžka štúdia študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ je najmenej 5 a najviac 6 rokov. 

V prípade, ak fakulta uskutočňuje študijný program spájajúci prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania, 

štandardná dĺžka konkrétneho študijného programu je určená udelenými akreditačnými právami. Počet kreditov, 

dosiahnutie ktorých je podmienkou riadneho skončenia takéhoto štúdia, je najmenej 300. 

(9) Na písomnú žiadosť študenta a po súhlasnom vyjadrení vedúceho katedry/katedier, na ktorej organizačne pôsobí 

garant/garanti študijného programu, môže dekan zmeniť metódu štúdia z prezenčnej na dištančnú alebo kombinovanú. 

Túto zmenu môže povoliť dekan iba v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä: študentky – matky s deťmi do 3 

rokov, vrcholoví športovci, preukázateľné vážne rodinné, zdravotné a sociálne dôvody, štúdium v zahraničí, 

realizovanie časti štúdia na inej vysokej škole alebo fakulte. Žiadosti o dištančnú a kombinovanú metódu na príslušný 

akademický rok alebo semester sa predkladajú na študijné oddelenie fakulty, najneskôr týždeň pred začiatkom 

semestra. V prípade, ak fakulta príslušný študijný program realizuje dennou i externou formou, žiadosti o zmenu 

formy štúdia z dennej na externú alebo opačne je nevyhnutné podať do dňa zápisu na štúdium na príslušný 

akademický rok. Študent dištančnej alebo kombinovanej metódy štúdia si dohodne podmienky štúdia s 

vyučujúcimi v prvom týždni výučbového obdobia.  

 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti študentov 

 

(1) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom FF KU zápisom na študijný program vysokoškolského štúdia, ktorý sa 

uskutočňuje na fakulte. 

(2) Študent má právo najmä: 

a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, 

b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu, 

c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil všetky povinnosti určené študijným programom alebo 

študijným poriadkom, 

d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom alebo študijným programom zvoliť 

si tempo štúdia, poradie absolvovaných predmetov pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri 

predmete vyučovanom viacerými učiteľmi, 

e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí, 

f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy, 

g) zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde v súlade s právnymi 

predpismi, 



h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o kvalite výučby a učiteľov formou anonymného dotazníka, 

i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu, 

j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a možnosťou uplatnenia absolventov v praxi,  

k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona o VŠ, rozhodnúť sa, v   ktorom študijnom 

programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok,  

l) za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný program v rámci toho istého   študijného odboru alebo 

kombinácie študijných odborov, 

m) na podanie sťažnosti dekanovi fakulty alebo rektorovi a na jej vybavenie, pričom prijímanie, evidenciu, 

prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenie opatrení prijatých na nápravu sa uskutočňuje podľa zákona č. 

152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,  

n) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch univerzity a jej fakúlt, v študentských samosprávnych orgánoch a v 

Študentskej rade vysokých škôl,  

o) obracať sa s pripomienkami a návrhmi na Študentskú radu KU a zúčastňovať sa na jej verejných zasadnutiach. 

(3) Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy o ochrane zdravia pri 

práci. 

(4) Študent je povinný najmä: 

a) dodržiavať vnútorné predpisy KU a FF KU, 

b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby KU a FF KU, 

c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom, a to výlučne a priamo univerzite alebo fakulte, na ktorej je 

zapísaný, v termíne ich splatnosti, resp. po zamietnutí žiadosti podľa § 92 ods. 16 zákona o VŠ a najneskôr v lehote do 

15 dní od doručenia novej výzvy na ich zaplatenie; pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie, 

d) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností, resp. zmenu adresy, ako aj skutočnosti dôležité pre 

zápis do registra študentov, 

e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca univerzity alebo 

fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s jeho právami 

alebo povinnosťami, 

f) pri zápise písomne oznámiť fakulte rozhodnutie, v ktorom študijnom programe bude študovať bezplatne pri súbežnom 

štúdiu. 

(5)  Účasť študentov na cvičeniach, seminároch, exkurziách a odbornej praxi predpísanej daným študijným programom je 

povinná. Vyučujúci má právo ospravedlniť a stanoviť náhradné plnenie za maximálne 25% neúčasť. Väčšia neúčasť 

sa považuje za neúspešné absolvovanie predmetu. 

 

 

Článok 6  

Akademický rok a jeho organizácia 

 

(1) Akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v 

akademickom roku sa člení na dva semestre (zimný a letný). 

(2) Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium sa začína začiatkom prvého semestra akademického roka.  

(3) Harmonogram nasledujúceho akademického roka určuje rektor po prerokovaní s dekanmi fakúlt a zverejňuje ako 

záväzný vnútorný predpis najneskôr 1. marca. V nadväznosti na tento vnútorný predpis a v súlade s ním pre potreby 

zabezpečenia administratívno-organizačných a vzdelávacích činností fakulta vypracuje a zverejní fakultný 

harmonogram.  

(4) Každý semester sa skladá z výučbovej časti, ktorá trvá 13 týždňov a skúškového obdobia, ktoré trvá 6 týždňov. Letný 

semester posledného semestra bakalárskeho a magisterského štúdia môže dekan upraviť iným spôsobom. 

(5) Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality, exkurzie a kurzy, nemôžu sa v zásade konať 

v skúškovom období. 



(6) Rozvrh sa zostavuje tak, aby umožňoval študentom absolvovanie povinných predmetov stanovených študijným 

programom. Za zostavenie a zverejnenie rozvrhov najneskôr týždeň pred začiatkom vyučovania v príslušnom semestri 

zodpovedá dekan. 

(7) Študijné programy prvého a druhého stupňa a študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ sú zostavené tak, aby 

počet povinných a povinne voliteľných predmetov v týždni nepresahoval 24 vyučovacích hodín bez predmetov 

všeobecného základu.  

 

 

Článok 7  

Kreditový systém 

 

(1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na FF KU je založená na kreditovom systéme. 

Kreditový systém využíva zhromažďovanie a prenos kreditov a je založený na transparentnosti výsledkov štúdia a 

procesov vzdelávania. 

(2) Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov a hodnotí sa pomocou klasifikačnej stupnice. 

Kredity sú číselné hodnoty priradené predmetom a vyjadrujú pomernú časť práce študenta potrebnú na úspešné 

zvládnutie predmetu v rámci štandardného rozsahu práce za jeden akademický rok. Za predmet môže študent v 

priebehu štúdia získať kredity iba raz.  

Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v dennej forme štúdia a v externej forme študijných programov 

akreditovaných pred 1. 7. 2014 je 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Štandardná záťaž študenta za celý akademický 

rok v externej forme štúdia pri študijných programoch akreditovaných po 1. 7. 2014 je najviac 48 kreditov. 

(3) Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od 

študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok 

vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.  

(4) Externá forma štúdia študijných programov akreditovaných po 1. 7. 2014 je organizovaná tak, že štúdium podľa 

odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci 

študenta v rozsahu 750 až 1440 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti. 

Externá forma štúdia študijných programov akreditovaných pred 1. 7. 2014 je organizovaná v súlade s platnou 

akreditáciou. 

(5) Zhromažďovaním kreditov sa rozumie spočítavanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie predmetov v čase, v 

ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu. Spočítavajú sa kredity získané: v rámci štúdia 

študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia, v rámci časti štúdia na inej fakulte KU, v rámci časti štúdia 

na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí formálne zabezpečeného 

náležitosťami prenosu kreditov. 

(6) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na povinné, povinne 

voliteľné a výberové. Predmety sa podľa nadväznosti členia na predmety podmienené úspešným absolvovaním iných 

predmetov (prerekvizít) a predmety bez nadväznosti. 

(7) Fakulta určuje pre každý študijný program odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním 

splnil študent podmienky pre úspešné ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke vrátane absolvovania odbornej praxe, ak je 

súčasťou študijného programu. Odporúčaný študijný plán obsahuje predmety v takej kreditovej hodnote a takého 

druhu (povinné, povinne voliteľné, výberové), aby v každej časti kontroly štúdia boli splnené pravidlá pre 

pokračovanie v ďalšom období štúdia. Študent si môže v príslušnom stupni štúdia zapísať iba predmety určené pre 

príslušný stupeň. 

(8) Pri získavaní kreditov musí študent postupovať tak, že bude rešpektovať pomer rozdelenia štúdia na povinné 

predmety, povinne voliteľné a výberové predmety. V prípade, ak si študent ako výberový predmet zapíše povinný 

predmet iného študijného programu, môže takýmto spôsobom získať maximálne 10 kreditov v bakalárskom a 5 

kreditov v magisterskom študijnom programe. Toto obmedzenie je platné len pre študentov študujúcich študijné 

programy akreditované pred 1. 7. 2014.  

(9) Kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie fakulty po skončení skúškového obdobia letného semestra. V prvom 

ročníku sa kontrola štúdia vykoná po skončení skúškového obdobia zimného semestra. Predmetom kontroly štúdia sú 

skúšky, štátne skúšky, ako aj počty kreditov, získané v jednotlivých častiach štúdia. 

(10) Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov, z toho v prvom semestri 

minimálne 20 kreditov. Ak za prvý semester štúdia študent získa menej ako 20 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre 



nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty. Ak za 

prvý rok štúdia študent získa menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich 

zo študijného programu a študijného poriadku univerzity a fakulty. Na pokračovanie v každom ďalšom roku štúdia 

musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak študent získa za rok menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre 

nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty.  

(11) Pri študijných programoch akreditovaných po 1. 7. 2014 na pokračovanie v druhom roku štúdia v externej forme musí 

študent získať minimálne 30 kreditov, z toho v prvom semestri minimálne 15 kreditov. Ak za prvý semester štúdia v 

externej forme študent získa menej ako 15 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich 

zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty. Ak za prvý rok štúdia v externej forme študent 

získa menej ako 30 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu 

a študijného poriadku univerzity a fakulty. Na pokračovanie v každom ďalšom roku štúdia v externej forme musí 

študent získať minimálne 30 kreditov. Ak študent v externej forme štúdia získa za rok menej ako 30 kreditov, je zo 

štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku 

univerzity a fakulty. 

 

 

 

Článok 8  

Hodnotenie študijných výsledkov 

 

(1)    Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä priebežnou kontrolou počas 

výučbovej časti štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referáty a 

pod.) a skúškou za dané obdobie štúdia. 

(2)    Formy hodnotenia a ich podiel na celkovom hodnotení štúdia predmetu sú uvedené v informačnom liste predmetu.  

(3)     Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou na základe celkovej percentuálnej úspešnosti študenta vo všetkých 

formách hodnotenia študijných výsledkov v rámci predmetu podľa nasledujúcej klasifikačnej stupnice: 

 

 

Klasifikačná stupnica 

Percentuálny 

zisk 

Klasifikačný stupeň odráža výsledky Klasifikačný stupeň 

100-93 % Vynikajúce A (výborne) = 1 

92-85 % Nadpriemerné B (veľmi dobre) = 1,5 

84-77 % Priemerné C (dobre) = 2 

76-69 % Prijateľné D (uspokojivo) = 2,5 

68-60 % Spĺňajúce minimálne kritériá E (dostatočne) = 3 

59-0 % Nespĺňajúce minimálne kritériá FX (nedostatočne) = 4 

(4) Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že za 

hodnotené obdobie sa študentovi spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty známky za všetky 

zapísané predmety a vydelia sa súčtom kreditov dosiahnutých za dané obdobie. 

(5) V prípade študijných programov akreditovaných pred 1. 7. 2014 obhajoba záverečnej práce a štátna skúška nie sú 

predmetmi a za ich absolvovanie sa neprideľujú kredity. Hodnotia sa klasifikačnými stupňami A až FX. V prípade 

ostatných študijných programov obhajoba záverečnej práce a štátna skúška sú predmetmi a za ich absolvovanie sa 

prideľujú kredity.  

(6) Ak sa štátna skúška skladá z viacerých častí, každá časť sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom A až FX. 

(7) Celkový výsledok štátnych skúšok sa stanoví ako priemer známok z jednotlivých častí takto: A – priemer do 1,25 

vrátane, B – priemer od 1,26 do 1,75 vrátane, C – priemer od 1,76 do 2,25 vrátane, D – priemer od 2,26 do 2,75 

vrátane, E – priemer od 2,76 do 3,00 vrátane. 



(8) Celkové hodnotenie štúdia študijného programu sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných študijným 

programom vrátane vykonania štátnych skúšok. Vyjadruje sa stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel. 

(9) Pri úspešnom vykonaní štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce sa stupňom „prospel s vyznamenaním" hodnotí 

študent, ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium je najviac 1,30 vrátane a vo všetkých častiach štátnej skúšky 

bol klasifikovaný len známkami A alebo B v riadnom termíne, pričom počet hodnotení známkou A nesmie byť menší 

ako počet hodnotení známkou B. V ostatných prípadoch sa hodnotí stupňom „prospel". 

(10)   Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom FX, celkové hodnotenie štátnej skúšky je „neprospel". 

 

 

Článok 9  

Zápis a absolvovanie predmetov 

 

(1) V prvom roku bakalárskeho štúdia si študent musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 60 kreditov v 

dennej forme a najmenej 40 kreditov v externej forme študijných programov akreditovaných po 1. 7. 2014. V ďalších 

rokoch štúdia si musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 40 kreditov v dennej forme a najmenej 30 

kreditov v externej forme študijných programov akreditovaných po 1. 7. 2014.. V poslednom roku štúdia si môže 

zapísať aj menší počet kreditov, ak mu tento počet kreditov postačuje na skončenie štúdia študijného programu.  

(2) V jednom roku si študent môže zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90 kreditov. Do tohto počtu kreditov sa 

nezapočítavajú kredity za predmety, ktoré sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania 

počas predchádzajúceho štúdia. 

(3) Zamietnuť študentovi prihlásenie na predmet vyučovaný na fakulte je možné len z dôvodu neabsolvovania 

podmieňujúcich predmetov, ak je táto nadväznosť stanovená v informačnom liste predmetu, ďalej v prípade 

vylučujúcich predmetov a z kapacitných dôvodov. 

(4) Pri zapisovaní predmetov sa uprednostňujú študenti, pre ktorých je predmet povinný a študenti iných vysokých škôl, 

ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva o štúdiu. 

(5) Študenti iných fakúlt KU sa môžu prihlásiť na povinne voliteľné predmety za rovnakých podmienok ako študenti 

danej fakulty. Študenti iných vysokých škôl sa môžu prihlásiť na predmet na KU len na základe zmluvy o štúdiu. 

(6) Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený stupňom 

FX, si študent môže zapísať počas štúdia ešte raz, a to v nasledujúcom akademickom roku. Ak v nasledujúcom 

akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude vylúčený zo štúdia pre 

nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku KU a fakulty. 

(7) Povinne voliteľný predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený stupňom FX, si študent môže 

zapísať ešte raz, a to v nasledujúcom akademickom roku, alebo si môže zapísať namiesto neho iný povinne voliteľný 

predmet. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, 

bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku 

KU a fakulty. 

(8) Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si študent môže zapísať ešte raz, a to v nasledujúcom 

akademickom roku, alebo si môže zapísať namiesto neho iný výberový alebo povinne voliteľný predmet. Ak študent 

dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet. Ak študent nedosiahol dostatočný 

počet kreditov, po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie výberového predmetu je vylúčený zo štúdia pre 

nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku KU a fakulty.  

(9) Študent nemá nárok na opravné alebo náhradné možnosti splnenia podmienok priebežného hodnotenia (účasť na 

seminároch, seminárna práca, výstupná písomka zo seminára), ak takáto možnosť nie je uvedená v informačnom liste 

predmetu, resp. ak vyučujúci na začiatku semestra neurčí niečo iné. V prípade, že študent nesplní podmienky 

priebežného hodnotenia, je hodnotený stupňom FX bez možnosti zúčastniť sa záverečnej semestrálnej skúšky z 

daného predmetu. Študent, ktorý splnil podmienky priebežného hodnotenia a pri záverečnom hodnotení predmetu bol 

hodnotený stupňom FX, má právo na opravný termín v danom akademickom roku.  

(10) Študent môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra (zimného/letného) požiadať študijné oddelenie 

o zrušenie zapísaného povinného predmetu v prípade, že výučba predmetu bola zrušená univerzitou alebo fakultou, 

alebo v predchádzajúcom semestri neabsolvoval úspešne predmet, ktorý tvorí prerekvizitu predmetu, zapísaného v 

nasledujúcom semestri. V prípade kolízie v rozvrhu povinne voliteľného predmetu študent požiada študijné oddelenie 

o zrušenie zapísaného povinne voliteľného predmetu elektronickou poštou do dvoch týždňov od začiatku výučbovej 

časti semestra. 



(11) Okrem výučby podľa študijného plánu v študijnom programe poskytujú vysokoškolskí učitelia individuálne 

konzultácie študentom v rozsahu minimálne dve vyučovacie hodiny týždenne. Individuálne konzultácie nenahrádzajú 

výučbu. 

(12) Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok musia byť zverejnené v akademickom informačnom systéme 

najneskôr jeden týždeň pred začiatkom skúškového obdobia v príslušnom semestri. Termíny skúšok musia byť v 

primeranom množstve a rozptyle (minimálne tri termíny, jeden na začiatku, jeden v strede a jeden na konci 

skúškového obdobia). Na zverejňovanie termínov skúšok a na prihlasovanie na skúšku sa používa elektronická forma 

prostredníctvom akademického informačného systému. 

(13) Ak sa študent nemôže dostaviť na skúšku, môže sa z nej odhlásiť v akademickom informačnom systéme najneskôr 

jeden deň pred konaním skúšky. Ak tak študent neurobí a ani sa najneskôr v deň konania skúšky neospravedlní u 

skúšajúceho, skúška sa hodnotí klasifikačným stupňom FX. 

(14) V prípade študijných programov učiteľstvo predmetu v kombinácii je študent povinný oznámiť metodikovi katedry 

a cvičnému učiteľovi, ak sa z vážnych dôvodov nemôže dostaviť na pedagogickú prax, a to najneskôr v deň nástupu 

na pedagogickú prax. Ak tak študent neurobí, predmet je hodnotený ako predmet absolvovaný neúspešne (FX). 

Uvedené sa vzťahuje i na praxe vykonávané v neučiteľských študijných programoch. 

(15)  Ak študent odstúpi z písomnej alebo ústnej časti skúšky po jej začiatku, alebo ak závažným spôsobom poruší pravidlá 

na získavanie kreditov a dopustí sa podvádzania, výsledok skúšky je hodnotený stupňom FX. 

(16) Ak študent získal z predmetu hodnotenie FX, tak v danom akademickom roku má len jeden opravný termín. 

(17) Celkové hodnotenie predmetu zapíše skúšajúci do akademického informačného systému v termíne stanovenom 

fakultou, najneskôr však 3 pracovné dni po konaní skúšky. V prípade zistených nezrovnalostí v zápise hodnotenia 

(nesprávny zápis, nezapísanie hodnotenia) sa študent obráti na skúšajúceho. Ak nenastane náprava, študent sa môže 

obrátiť s reklamáciou na vedúceho katedry a potom sa prodekana pre vzdelávanie. Študent je povinný skontrolovať 

správnosť zápisu hodnotenia v akademickom informačnom systéme najneskôr do troch pracovných dní po ukončení 

skúškového obdobia.  

(18) V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade posledného pokusu študenta o úspešné absolvovanie opakovane 

zapísaného predmetu, má študent i skúšajúci učiteľ právo písomne požiadať dekana fakulty o komisionálne vykonanie 

skúšky. Komisia má minimálne 4 členov, ktorých menuje dekan na návrh vedúceho katedry, ktorá predmet 

zabezpečuje. Členom komisie je aj pôvodne skúšajúci učiteľ. Ak študent neprospel na komisionálnej skúške, o ktorú 

sám požiadal, nemá nárok na ďalší opravný termín. 

(19) Skúšky sa konajú v skúškovom období. V ojedinelých a odôvodnených prípadoch môže vyučujúci umožniť 

študentovi vykonať skúšku pred ukončením výučbového obdobia (tzv. predtermín). Výlučne v prípade študentov v 

poslednom roku štúdia príslušného študijného programu s písomným súhlasom vedúceho katedry je možné poskytnúť 

opravný termín skúšky i vo výučbovom období posledného semestra štúdia, a to najneskôr týždeň pred termínom 

kontroly študijných výsledkov študijným oddelením, oprávňujúcej študenta pristúpiť k štátnej skúške. 

(20) Dekan môže na základe písomnej žiadosti študenta so špecifickými potrebami povoliť dištančnú metódu štúdia alebo 

individuálny študijný plán, ktorý umožňuje študentovi absolvovať zapísané predmety v osobitnom režime z hľadiska 

organizácie štúdia podľa možností študenta a fakulty. Individuálny študijný plán si zostavuje študent spravidla v 

spolupráci so študijným poradcom. Dekan môže povoliť individuálny študijný plán najmä študentovi so špecifickými 

potrebami, pričom sa berie do úvahy miera a rozsah jeho špecifických potrieb. 

 

 

Článok 10 

Uznávanie absolvovaných častí štúdia 

 

(1) Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené: prihláškou na výmenné štúdium, zmluvou o 

štúdiu a výpisom výsledkov štúdia. Uskutočňuje sa v súlade s § 7 Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom 

systéme štúdia v znení neskorších predpisov a podľa príslušného vnútorného predpisu univerzity (Smernica 

o organizovaní zahraničných mobilít učiteľov a študentov prostredníctvom programu Erasmus+ na KU 

v Ružomberku).  

(2) Po prestupe študenta z inej vysokej školy na FF KU rozhodnutie o uznaní predmetov absolvovaných na inej vysokej 

škole vydáva dekan fakulty, na základe písomnej žiadosti študenta, ku ktorej je pripojený úradný výpis absolvovaných 

predmetov. Dekan vydáva rozhodnutie o uznaní predmetov na základe vyjadrenia vedúceho katedry zabezpečujúcej 

príslušný študijný program. 



(3) Študent môže požiadať dekana fakulty o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a známok, ak čas, 

ktorý uplynul od ich absolvovania, je kratší ako 5 rokov. V magisterskom štúdiu nemožno uznať kredity získané za 

úspešné absolvovanie predmetu v bakalárskom štúdiu. 

 

 

Článok 11 

Záverečná práca pri prvých dvoch stupňoch štúdia 

 

(1) Katedry, ktoré zabezpečujú príslušné študijné programy, zverejnia do konca októbra na internetovej stránke fakulty 

témy záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého a druhého stupňa. V prípade, ak fakulta 

realizuje študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ, tak aj témy záverečných prác pre študentov 

predposledného ročníka študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania.    

(2) Študent má právo písomne navrhnúť katedre vlastnú tému a vedúceho záverečnej práce do konca novembra. Vedúci 

katedry sa do 30 dní k jeho návrhu písomne vyjadrí, pričom má právo neschváliť navrhovanú tému a školiteľa. Za 

schválenie sa považuje aj potvrdenie témy vedúcim katedry v akademickom informačnom systéme. 

(3) Študent predposledného ročníka sa elektronicky prihlási u vedúceho záverečnej práce v akademickom informačnom 

systéme. Na základe dohody medzi vedúcim záverečnej práce a študentom sa v akademickom informačnom systéme 

vyhotoví protokol o zadaní záverečnej práce, ktorý schvaľuje vedúci katedry najneskôr do 31. januára daného 

akademického roka. 

(4) Formálnu úpravu záverečných prác a termín ich odovzdávania určuje vnútorný predpis fakulty. 

(5) Pre účely archivácie študent odovzdáva záverečnú prácu v tlačenej verzii v dvoch exemplároch, pričom jeden z nich 

po obhajobe fakulta vráti študentovi.  

 

 

Článok 12 

Štátne a rigorózne skúšky 

 

(1) K absolvovaniu vysokoškolského štúdia je nevyhnutné absolvovať štátnu skúšku. Štátne skúšky sa na FF KU konajú 

podľa § 63 zákona o VŠ. 

(2) Štátna skúška sa môže skladať z viacerých častí. Časti a predmety štátnej skúšky sú dané študijným programom.  

(3) Štátne skúšky majú ústnu, písomnú alebo praktickú formu. Formu štátnej skúšky a tézy z predmetov štátnej skúšky 

fakulta zverejní na svojom webovom sídle najneskôr do začiatku zimného semestra akademického roka, v ktorom sa 

štátne skúšky uskutočnia. Za zverejnenie informácií zodpovedá vedúci príslušnej katedry. 

(4) Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí dekan v súlade s harmonogramom štúdia a ktoré sa zverejňujú aspoň 6 

týždňov pred ich konaním na webovom sídle fakulty.  

(5) Štátnu skúšku môže vykonať študent po splnení povinností stanovených študijným programom, ak: 

a) získa minimálne potrebný počet kreditov na riadne skončenie, ak študuje študijný program akreditovaný do 1. 7. 2014, 

alebo získa minimálne toľko kreditov, aby po získaní kreditov za úspešné absolvovanie štátnych skúšok a obhajoby 

záverečnej práce mal potrebný počet kreditov na riadne skončenie štúdia, ak študuje študijný program akreditovaný po 

1. 7. 2014;  

b) úspešne absolvuje všetky predpísané povinné predmety, okrem štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce;  

c) úspešne absolvuje povinne voliteľné a výberové predmety v skladbe určenej študijným programom; 

d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte a univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom  

e) sa voči nemu nevedie disciplinárne konanie podľa disciplinárneho poriadku pre študentov KU. 

(6) Študent sa prihlási na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému najneskôr 21 dní pred 

stanoveným termínom štátnej skúšky. 



(7) Ak študentovi bránia vážne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške, vopred alebo najneskôr 3 dni po termíne štátnej 

skúšky môže písomne požiadať dekana o súhlas s odkladom termínu štátnej skúšky. Neospravedlnená neúčasť na 

štátnej skúške sa hodnotí stupňom FX. 

(8) Študent môže štátnu skúšku opakovať dvakrát, a to najneskôr v termíne, ktorým neprekročí štandardnú dĺžku štúdia v 

príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania o viac ako dva roky. Opakuje tú časť štátnej skúšky, z ktorej získal 

hodnotenie FX. V prípade neúspešnosti na všetkých troch termínoch štátnej skúšky je vylúčený zo štúdia pre 

nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku KU a fakulty. 

(9) Študent, ktorý bol z niektorej časti štátnej skúšky hodnotený FX a ktorý neabsolvuje opravný termín štátnej skúšky do 

konca príslušného akademického roka, je povinný zapísať sa do ďalšieho roka štúdia. Ďalší rok štúdia za účelom 

vykonania štátnej skúšky sa započítava do celkovej doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania. 

(10) Podrobnosti o ukončení štúdia stanovuje smernica dekana o ukončení štúdia na FF KU. 

(11) Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister" alebo obdobných študijných programov v zahraničí, 

môžu požiadať o vykonanie rigoróznej skúšky a obhajobu rigoróznej práce v rovnakom študijnom odbore, v ktorom 

získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po splnení všetkých podmienok získavajú 

akademický titul „doktor filozofie" (skr. „PhDr.") alebo „doktor pedagogiky" (skr. „PaedDr."). Podrobnosti 

o rigoróznom konaní stanovuje smernica dekana o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác. 

 

 

Článok 13 

Ukončenie štúdia a doklady o ukončení štúdia 

 

(1)      Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. 

(2) Študent riadne končí štúdium podľa príslušného študijného programu prvého, druhého alebo spojeného prvého a 

druhého stupňa, ak: 

 

a) úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného študijného programu a získal určený počet kreditov 

v predpísanom zložení ako predpoklad účasti na štátnej skúške, 

b) úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané študijným programom – vrátane obhajoby záverečnej 

práce. 

(3) Dňom riadneho skončenia štúdia je deň splnenia poslednej z podmienok predpísaných na riadne ukončenie štúdia 

daného študijného programu. 

(4) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium na FF KU skončí: 

 

a) zanechaním štúdia, 

b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky, pričom dňom skončenia štúdia je koniec akademického 

roka, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium, 

c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku, alebo 

vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok, pričom dňom skončenia štúdia je deň, keď rozhodnutie o vylúčení 

nadobudlo právoplatnosť, 

d) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona o VŠ, ak študent neprijme ponuku univerzity alebo fakulty 

pokračovať v štúdiu iného študijného programu, pričom dňom skončenia štúdia je deň, ku ktorému vysoká škola 

oznámila zrušenie študijného programu, 

e) smrťou študenta. 

(5) Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu pri zohľadnení celkovej doby štúdia v 

príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania alebo súbežné štúdium vo viacerých študijných programoch v 

príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania v jednom akademickom roku alebo v jeho časti má za následok vznik 

povinnosti študenta uhradiť ročné školné za každý ďalší rok štúdia určené vo vnútornom predpise univerzity.  

(6) Dokladmi o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného akademického 

titulu sú: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. 



(7) Vysokoškolský diplom je dokument o absolvovaní akreditovaného študijného programu a príslušného študijného 

odboru a o udelení akademického titulu. Vydáva ho univerzita. Na vysokoškolskom diplome sa uvádza: meno a 

priezvisko absolventa, matričné číslo diplomu, názov univerzity, názov fakulty, názov študijného odboru, názov 

študijného programu, akademický titul, podpis rektora a dekana fakulty, dátum skončenia štúdia a odtlačok pečiatky 

vysokej školy. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri akademickom obrade. 

(8) Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o absolvovaní štátnej skúšky, jej súčastiach a jej výsledku. Vydáva ho 

univerzita a podpisuje ho dekan fakulty. 

(9) Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobné údaje o študijných predmetoch absolvovaných v študijnom 

programe. Súčasťou dodatku k diplomu je podľa § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov informácia o systéme vysokého školstva v 

Slovenskej republike, ktorú vypracúva a zverejňuje ministerstvo. KU vydáva dodatok k diplomu všetkým 

absolventom bezplatne v slovenskom a anglickom jazyku. 

(10) Na základe písomnej žiadosti vydá univerzita absolventovi doklady o ukončení štúdia aj v anglickom jazyku. 

(11) Doklady o absolvovaní štúdia sa vydávajú do 45 dní od riadneho skončenia štúdia spravidla pri akademickom obrade, 

okrem prípadu, ak absolvent vyjadrí súhlas s neskorším vydaním dokladov. 

 

 

Článok 14  

Prerušenie štúdia 

 

(1) Prerušenie štúdia študijného programu povoľuje na základe odôvodnenej žiadosti študenta dekan fakulty.  

(2) Prerušenie štúdia v prvom ročníku je možné až po skončení zimného semestra. Prerušenie štúdia sa vzťahuje na 

ucelenú časť štúdia (semester, rok). Žiadosť o prerušenie štúdia sa adresuje dekanovi fakulty a podáva sa na študijnom 

oddelení najneskôr 3 týždne pred začatím semestra. O výnimkách v mimoriadnych a nepredvídaných prípadoch (napr. 

náhle závažné zdravotné problémy) rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie o prerušení štúdia sa doručuje študentovi 

osobne alebo poštou do vlastných rúk. 

(3) Študent môže písomne požiadať o prerušenie štúdia: 

a) najviac na tri akademické roky z dôvodu rodičovskej dovolenky, 

b) najviac na dva akademické roky zo zdravotných, alebo iných vážnych osobných dôvodov (po predložení 

hodnoverných dokladov), 

c) najviac na jeden rok bez udania dôvodu. 

(4) Po uplynutí doby prerušenia sa študent musí dostaviť na opätovný zápis. Ak tak neurobí, fakulta písomne vyzve 

študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od doručenia výzvy. Ak sa v stanovenej lehote nezapíše 

a ani nepožiada o jej predĺženie pre zdravotné dôvody neumožňujúce dostaviť sa na zápis, považuje sa za študenta, 

ktorý zanechal štúdium. 

(5) Počas prerušenia štúdia študentovi nepatria práva a povinnosti študenta a nie je ani členom akademickej obce. 

 

Článok 15  

Zanechanie štúdia 

 

(1) Zanechanie štúdia môže nastať z dôvodov: 

 

a) na základe vlastného rozhodnutia študenta; 

b) na základe jeho zápisu na inej vysokej škole alebo fakulte KU po splnení podmienok stanovených v jej študijnom 

poriadku; 

c) ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po prerušení na opätovný 

zápis po doručení výzvy, aby sa v lehote desiatich pracovných dní od doručenia tejto výzvy dostavil na zápis; študent 

môže požiadať o predĺženie tejto lehoty zo zdravotných dôvodov, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, inak sa deň, 



do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, považuje za 

deň, v ktorom študent zanechal štúdium. 

(2) Zanechanie štúdia študent oznámi písomne dekanovi fakulty. 

(3) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom bolo fakulte doručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia. 

(4) V prípade zanechania štúdia možno študentovi, ak o to požiada, vydať potvrdenie o absolvovaných predmetoch, avšak 

vždy s poznámkou, že ide o neukončené štúdium. 

(5) Študent, ktorý štúdium zanechal, môže byť opätovne prijatý na FF KU len na základe nového prijímacieho konania.  

 

 

Článok 16  

Vylúčenie zo štúdia 

 

(1) Za zvlášť závažné porušenie povinností v zmysle § 72 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ môže dekan rozhodnúť o vylúčení 

zo štúdia. 

(2) Študent, ktorý nesplní požiadavky, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku KU a fakulty, je 

vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ. 

(3) Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia musí byť písomné. Musí obsahovať: výrok, odôvodnenie, poučenie o možnosti 

podať žiadosť o jeho preskúmanie, evidenčné číslo, pod ktorým je rozhodnutie evidované, dátum a miesto jeho 

vydania, úradnú pečiatku, podpis dekana. Rozhodnutie musí byť doručené študentovi do vlastných rúk. 

(4) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť. 

(5) Študent môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia do 8 dní odo dňa jeho doručenia. 

Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Ak je týmto orgánom dekan, môže sám žiadosti vyhovieť a 

rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi do 15 dní od doručenia na fakultu. 

Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so zákonom alebo vnútorným predpisom KU alebo fakulty, 

rozhodnutie zmení alebo zruší. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. 

(6) Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia na fakultu. 

Proti rozhodnutiu rektora nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. 

(7) Na konanie o preskúmanie rozhodnutia podľa § 72 zákona o VŠ sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok 17  

Zmena študijného programu 

 

(1) Zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov 

uskutočňovaných na fakulte povoľuje dekan; ak má byť táto zmena uskutočnená medzi fakultami KU, povoľuje ju 

dekan prijímajúcej fakulty. Nevyhnutnou podmienkou pre povolenie zmeny študijného programu je úspešné 

ukončenie ročníka, resp. úspešné splnenie zapísaných študijných povinností určených pôvodným študijným 

programom. O zmenu študijného programu je možné požiadať najneskôr do konca júla. Písomná žiadosť sa adresuje 

dekanovi. Dekan si k rozhodnutiu môže vyžiadať vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá príslušný študijný program 

zabezpečuje. Zmena študijného programu sa uskutočňuje k termínu zápisu. 

(2) Študent môže požiadať o výpis výsledkov štúdia podľa § 67 ods. 5 zákona o VŠ. 

 

 

 

 

 



Článok 18  

Doklady o štúdiu 

 

(1) Doklady o štúdiu na FF KU sú: preukaz študenta a výpis výsledkov štúdia.  

(2) Preukaz študenta je doklad o právnom postavení študenta. Oprávňuje ho užívať práva a výhody študenta vyplývajúce 

zo zákona, vnútorných predpisov univerzity, ako aj práva a výhody vyplývajúce z dohôd školy s inými právnickými 

osobami. Preukaz študenta vydáva univerzita študentovi po jeho zápise do registra študentov. 

(3) Výpis výsledkov štúdia je doklad, ktorý obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci študijného 

programu splnil. Výpis výsledkov štúdia pre študentov FF KU vydáva fakulta. 

 

 

 

Článok 19  

Cena rektora a Cena dekana 

 

(1) Rektor na základe návrhu dekana môže udeliť Cenu rektora spojenú s priznaním štipendia za mimoriadne výsledky 

študentovi v akomkoľvek stupni a forme štúdia za: 

a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, 

b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta. 

Pravidlá pre udeľovanie Ceny rektora určuje Štipendijný poriadok KU. 

(2) Dekan môže udeliť študentovi Cenu dekana. Kritériom pre udelenie Ceny dekana je celkové hodnotenie študijných 

výsledkov študenta „prospel s vyznamenaním" alebo dosiahnutie výnimočných výsledkov vo vedeckej, umeleckej 

alebo športovej činnosti, resp. v spoločenskej angažovanosti. Pravidlá pre udeľovanie Ceny dekana určuje Štipendijný 

poriadok KU a vnútorný predpis fakulty. 

 

 

Článok 20  

Systém študijných poradcov 

 

(1) Systém študijných poradcov má za cieľ zefektívniť univerzitný systém štúdia, pomôcť študentom správne sa 

orientovať a efektívne si voliť predmety vzhľadom na vlastný študijný plán študenta, na jeho záujmovú orientáciu a 

vzhľadom na reálnu situáciu na trhu práce. Má za cieľ aj pomáhať študentom v ich ťažkostiach pri štúdiu, pri 

komunikácii s prostredím a plní aj poradnú funkciu v študentských mobilitách, príp. sprostredkovateľskú funkciu vo 

výskumnej, záujmovej a inej činnosti. 

(2) Študijných poradcov vymenúva z radov vysokoškolských učiteľov a odvoláva dekan. 

(3) Každý študent si môže zvoliť poradcu zo svojho študijného programu. Poradenská a konzultačná činnosť pedagógov 

vyplýva z pracovnej zmluvy. 

 

 

Článok 21 

 

Konania vo veciach študijných práv a povinností študenta 

 

(1) Konanie vo veciach porušenia akademických práv a povinností študenta, ktorý je zapísaný na štúdium študijného 

programu na fakulte, prebieha v prvom stupni na fakulte a rozhoduje v ňom dekan. Rektor rozhoduje o žiadostiach o 

preskúmanie rozhodnutí dekanov. 



(2) Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania predmetov, resp. prenosu kreditov sa začína dňom, keď študent 

podal písomnú žiadosť na vydanie príslušného rozhodnutia. Ak žiadosť neobsahuje potrebné údaje, dekan vyzve 

študenta, aby v primeranej lehote žiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné vysvetlenie. Dekan vydá príslušné 

rozhodnutie v lehote do 30 dní odo dňa začatia konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, keď plynula študentovi 

lehota na doplnenie žiadosti alebo na podanie vysvetlenia. Ak dekan v lehote do 30 dní nerozhodne, môže sa študent 

domáhať, aby rektor vyslovil povinnosť dekana vo veci konať a rozhodnúť. 

(3) Konanie vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku sa začína dňom 

vydania rozhodnutia dekana. 

(4) Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a 

študijného poriadku KU a fakulty sa začína dňom vydania rozhodnutia o vylúčení. 

(5) Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

(6) Rozhodnutia vo veciach študijných práv a povinností študenta musia byť vyhotovené písomne, musia obsahovať 

výrok s odkazom na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu a odôvodnenie na základe skutkového stavu, ak tento 

študijný poriadok neustanovuje inak. Rozhodnutie musí byť študentovi doručené do vlastných rúk. 

(7) Povinnosť univerzity alebo fakulty doručiť rozhodnutie je splnená, ak študent rozhodnutie prevezme alebo hneď, ako 

ho pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku, alebo ak doručenie bolo zmarené konaním alebo opomenutím študenta. 

Rozhodnutie sa považuje za doručené aj v prípade, keď študent prijatie rozhodnutia odmietne. 

 

 

Článok 22  

Doktorandské štúdium 

 

(1) Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získavanie a prehlbovanie 

poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta 

k nemu, ktorý je výsledkom jeho vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo umenia. 

Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Záverečnou 

prácou doktorandského študijného programu je dizertačná práca. 

(2) Prijímacie konanie na doktorandské štúdium vždy obsahuje prijímaciu skúšku. 

(3) Štúdium podľa doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorandské štúdium") prebieha podľa 

individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je 

vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce ako záverečnej práce.  

(4) Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, 

seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Vedecká 

časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia 

(ďalej len „doktorand"), ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. 

(5) Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský 

študijný program: 

a) v dennej forme štúdia je tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho 

skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 

I. tri akademické roky je 180 kreditov, 

II.                                        štyri akademické roky je 240 kreditov. 

b) v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou 

riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia:  

I. štyri akademické roky je 180 kreditov, 

II. päť akademických rokov je 240 kreditov. 

Pre konkrétny študijný program je štandardná dĺžka štúdia určená udelenými akreditačnými právami. 

(6) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti 

súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac 4 hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom 

prebieha výučba. 



(7) Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa vnútorného 

predpisu fakulty. 

(8) Absolventom doktorandského štúdia udeľuje KU akademický titul „doktor" („philosophiae doctor", v skratke 

„PhD."), ktorý sa uvádza za menom. 

(9) Pravidlá tohto študijného poriadku platia pre doktorandské štúdium primerane, ak nie je ustanovené inak. 

 

 

Článok 23  

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento Študijný poriadok Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity vznikol v súlade s Úplným znením Študijného 

poriadku Katolíckej univerzity v Ružomberku zo dňa 1. 7. 2015.  

(2) Schválením predloženého študijného poriadku v Akademickom senáte Katolíckej univerzity (ďalej len „AS KU“) 

stráca platnosť Študijný poriadok FF KU schválený v AS KU dňa 8. 12. 2009.  

(3) Študijný poriadok FF KU bol schválený v AS FF KU dňa 28. 6. 2016.  

(4) Študijný poriadok FF KU nadobúda platnosť schválením v AS KU. 

 

 

 

Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.    doc. Mgr. Marek Babic, PhD. 

    predseda AS FF  KU  dekan FF KU 

 

 

                           

                                                                Mgr. Miroslav Huťka, PhD. 

                                                                       predseda AS KU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

SMERNICA DEKANA FILOZOFICKEJ FAKULTY KU O AKADEMICKEJ NEČESTNOSTI 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Podľa zákona o vysokých školách (§1 - 2, 131/2002 Z. z.) je „poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou 

európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, rozvíjať 

harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, 

vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.“  

2. Štatút Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity vo svojej preambule deklaruje cieľ objavovať 

a sprostredkúvať pravdu vo všetkých oblastiach ľudského poznania na princípe kresťanských zásad, a tak 

formovať zrelé a zodpovedné osobnosti pre realizáciu svojho povolania.  

3. V súvislosti s týmito cieľmi a v súlade s ambíciou Filozofickej fakulty KU byť štandardnou a vo svete 

uznávanou inštitúciou, ktorá tieto ciele plní, sa vydáva táto smernica, ktorá má napomôcť prevencii 

a potláčaniu všetkých foriem nekalého akademického správania.    

 

 

Čl. 2 

Akademická nečestnosť 

 

1. Akademická nečestnosť v rôznych formách a stupňoch závažnosti je porušením pravidiel morálky a etiky a je 

neprijateľným fenoménom, ktorý  znižuje hodnotu udeľovaných diplomov a dôveryhodnosť inštitúcie ako 

takej. Tomu, kto sa jej dopúšťa, dáva akademická nečestnosť možnosť vytvoriť si o sebe a svojich 

schopnostiach nepravdivý obraz, výrazne narúša vzťah pedagóga so študentom a prispieva k tolerancii 

nečestnosti, korupcie a podvodu v celej spoločnosti. 

2. Formami akademickej nečestnosti sú: 

a) Podvádzanie, ktoré zahŕňa okrem iného: 

- používanie nepovolených pomôcok, poznámok či elektronických zariadení pri ústnych alebo 

písomných skúškach, testoch, prezentáciách a projektoch; 

- písanie testu alebo účasť na skúške pod iným menom; 

- odpisovanie od iného študenta alebo nedovolená pomoc inému študentovi; 

- opakované odovzdanie tej istej práce alebo odovzdanie práce z iného predmetu bez predchádzajúcej 

konzultácie s vyučujúcim; 

- predloženie kúpenej práce; 

- vypracúvanie prác na objednávku a ich predaj.  

 

b) Plagiátorstvo je použitie materiálu, ktorého autorom je niekto iný, bez správneho uvedenia zdroja, či ide 

o vetu, odsek, ilustráciu, alebo celú prácu. 

 

c) Falzifikovanie sa môže vzťahovať tak na písomné práce, ako na administratívne úkony spojené so 

štúdiom na FF KU. Zahŕňa: 

- falšovanie alebo vymýšľanie dát, informácií a citácií použitých v texte práce; 

- falšovanie, pozmeňovanie alebo inú nedovolenú úpravu oficiálnych dokumentov, ako aj nepovolený 

vstup na internetovú stránku fakulty a do AIS ABAKUS za účelom pozmeňovania dát, či inej 

nepovolenej činnosti. 

 d) Iné: 

- krádež, nepovolené kopírovanie či rozširovanie skúšobného materiálu, napr. testov;  

- krádež alebo ničenie knižničných fondov; 

- vedomé poškodzovanie práce iného študenta; 

- bránenie práci iného študenta; 

- akákoľvek aktivita zameraná na získanie nespravodlivej akademickej výhody oproti ostatným 

študentom; 

- vedomá pomoc pri ktorejkoľvek z vyššie uvedených činností. 

3. Táto smernica nepodáva vyčerpávajúci zoznam všetkých nedovolených činností, v prípade nejasností či 

potreby bližšej špecifikácie je potrebné sa obrátiť na príslušného vyučujúceho alebo vedúceho katedry. 

 



Čl. 3 

Opatrenia a sankcie 

 

1. Príslušné sankcie budú vyvodené v závislosti od závažnosti priestupku, prípadne jeho opakovania. 

2. Sankciu za menšie porušenie akademickej etiky (zápis FX, alebo 2x FX – a teda povinnosť zopakovať si 

predmet v nasledujúcom akademickom roku) môže udeliť príslušný vyučujúci. 

3. V prípade vážnejšieho porušenia akademickej etiky podá príslušný vyučujúci podnet na disciplinárnu 

komisiu FF KU. Riešenie podaní sa riadi Disciplinárnym poriadkom KU (č.18/10/2002) a Rokovacím 

poriadkom disciplinárnej komisie FF KU. 

4. Akékoľvek závažné porušenie akademickej etiky (napr. plagiátorstvo v diplomovej alebo bakalárskej práci), 

ako aj každý opakovaný prípad akademickej nečestnosti je vyučujúci povinný podať na disciplinárnu 

komisiu, a to výlučne písomnou formou s presným označením osoby a skutku, ktorého sa konkrétna osoba 

mala dopustiť. 

 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť od 2. septembra 2008. 

  

 

V Ružomberku dňa 2. septembra 2008    PhDr. Dana Baláková, PhD. 

dekanka 

 

 

 

 

 

 

  



INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 

 

Poradenské centrum KU nájdu poslucháči FF KU na Hrabovskej ceste 1 v Univerzitnej knižnici KU na treťom 

poschodí. Poskytuje služby sociálno-právneho poradenstva, kariérového poradenstva, pre študentov je k dispozícii aj 

psychologická poradňa a SOS linka psychologickej pomoci na telefónnom čísle: +421 917 224 662. Centrum tiež 

zabezpečuje poradenstvo a podporu pre študentov so špecifickými potrebami (so zdravotnými ťažkosťami, so 

zdravotným postihnutím) a pre matky s deťmi. Viac informácií: www.poradna.ku.sk. Kontakty: tel.: +421 918 337 

410, e-mail: poradna@ku.sk. 

 

Kolégium KU 

Možnosť ďalšieho rastu pre študentov univerzity ponúka projekt Kolégia KU. Jeho prvoradým cieľom je snaha o 

realizovanie poslania KU formovať myseľ a srdce v atmosfére komunity a za sprevádzania skúsenými odborníkmi. 

Projekt sa svojím charakterom vracia k počiatočným víziám KU – byť univerzitou, ktorá formuje a pripravuje 

budúcich kresťanských lídrov – absolventov ako zrelé a zodpovedné osobnosti. Kolégium sa snaží o intelektuálny 

rozvoj, a preto internátnou formou ponúka kurzy a kolokviá zamerané na kresťanskú filozofiu, históriu, kultúru, 

umenie, politiku a zdokonaľovanie jazykových a mediálnych znalostí. Viac informácií na internetovej stránke 

kolegium.ku.sk alebo na e-maile: kolegium.ku@gmail.com 

 

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka (UPaC) v Ružomberku sa nachádza v univerzitnom kampuse na 

Hrabovskej ceste a je spoločenstvom kňazov, spolupracovníkov, študentov, pedagógov 

a zamestnancov univerzity, ktorí majú záujem vytvárať z univerzitného spoločenstva jednu rodinu. Prostredníctvom 

duchovných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí sa snaží prispievať 

k napĺňaniu poslania KU - formovať myseľ a srdce. Viac informácií: www.upac.sk, mailový kontakt: 

upac.rk@gmail.com 

 

Univerzitná knižnica KU sa nachádza na Hrabovskej ceste 1A v Ružomberku (e-mail: kniznica@ku.sk) a na 

pracoviskách v Košiciach a v Spišskom Podhradí. Od júna 2011 začala Katolícka univerzita budovať novú 

Univerzitnú knižnicu, ktorá bola slávnostne otvorená v septembri 2013. Nájde v nej miesto vyše 700 000 knižničných 

jednotiek.  Jej súčasťou sú tiché študovne, študovne s PC, spoločenské priestory a kaviareň. Univerzitná knižnica KU 

v Ružomberku je knižnično-informačným, koordinačným a poradenským pracoviskom: poskytuje služby 

pedagogicko-vedeckým pracovníkom, poslucháčom všetkých foriem štúdia a odbornej verejnosti; bibliograficky 

registruje a uchováva publikačnú činnosť učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov; sprístupňuje 

knihy, odborné periodiká, dennú tlač a elektronické informačné zdroje. Viac informácií o službách knižnice nájdete 

na: http://uk.ku.sk/a na facebookovej stránke UK KU. 

 

Ubytovanie a stravovanie poslucháčom univerzity zabezpečujú Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU 

(Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, tel.: +421 44 430 46 93, e-mail: ubytovanie@ku.sk. Poplatky za 

ubytovanie sú od 46 €, v závislosti od kategórie a počtu lôžok na izbe v študentských domovoch a v zazmluvnených 

ubytovacích zariadeniach. Univerzita garantuje poskytnutie ubytovania všetkým študentom prvých ročníkov 

bakalárskeho štúdia a študentom prvých ročníkov magisterského štúdia, ktorí oň požiadajú. Stravovanie pre študentov 

je zabezpečené v jedálňach a reštauračných zariadeniach v areáli fakúlt alebo v ich blízkosti. Viac informácií na 

http://usz.ku.sk. 

 

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU sprostredkováva štúdium a odbornú pracovnú stáž pre 

študentov, taktiež absolventskú prax pre poslucháčov v poslednom ročníku. Pre pedagógov organizuje prednáškové 

pobyty a pre nepedagogických pracovníkov školenia na zahraničných inštitúciách. Zabezpečuje administráciu pobytov 

hosťujúcich študentov a pedagógov na KU. Nájdete ho na Rektoráte KU (Hrabovská cesta 1A), konzultačné hodiny: v 

utorok od 9.00 do 11.30 h a od 13.00 do 14.30 h, v stredu a vo štvrtok od 9.00 do 11.30 h. Po dohode 

(tel.:  +421 908 337 411, +421 918 337 433, e-mail: Michaela.Moldova.Chovancova@ku.sk, 

Miroslava.Sekanova@ku.sk) je konzultácia možná aj v inom termíne. Viac informácií: www.ku.sk, časť Zahraničné 

vzťahy a mobility. 

 

Vydanie a prolongáciu preukazov zabezpečuje Ústav informačných a komunikačných technológií KU. Všetky 

aktuálne informácie týkajúce sa preukazov nájdete na stránke http://preukazy.ku.sk 

V sekcii Linky a FAQ sú uvedené odpovede na časté otázky týkajúce sa preukazov: http://preukazy.ku.sk/FAQ.html 

Kanceláriu preukazov nájdete v budove Univerzitnej knižnice KU na Hrabovskej ceste 1A v Ružomberku, na prvom 

poschodí rektorátu (tel.: +421 918 337 430, e-mail: preukazy@ku.sk). Aktuálne otváracie hodiny pracoviska nájdete 

na stránke  http://preukazy.ku.sk  v kontaktoch. 
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