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V súlade s ustanovením § 12 ods. 4 zákona č. 494/1;;1 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 
školách“ v príslušnom gramatickom tvare) a čl. 14 ods. 44 Štatútu Univerzity Komenského 
v Bratislave, Fakulty managementu, vydáva dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 
managementu (ďalej len „FM UK“) tento príkaz (ďalej len „príkaz“ v príslušnom gramatickom 
tvare). 
 

Čl. % 
Predmet úpravy 

 
Tento príkaz upravuje spôsob výpočtu minimálneho počtu vypísaných tém záverečných 
prác na prvom a druhom stupni štúdia vedúcim záverečnej práce. 

 
Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

(4) V súlade s ustanovením čl. W ods. 9 vnútorného predpisu č. 23/5352 Úplné znenie 
vnútorného predpisu č. 9/532: Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 
Fakulty managementu v znení dodatku č. 2, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti 
o záverečných prácach na prvom a druhom stupni štúdia, katedra dbá na to a systematicky 
sa uisťuje, prostredníctvom dohľadu nad kvalitou vedených záverečných prác, že 
rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľov a ich pracovná kapacita umožňuje zabezpečenie 
kvalitného vedenia záverečných prác vedených na katedre. 

(1) Vedúci katedry je povinný zabezpečiť, aby bolo prostredníctvom akademického 
informačného systému AiS1 vypísané potrebné množstvo záverečných prác, s ohľadom 
na: 

a. počet zamestnancov oprávnených viesť záverečné práce, 
b. počet študentov zapísaných na štúdium v poslednom roku bakalárskeho štúdia 

a v prvom roku magisterského štúdia v dennej a externej forme1. 
(9) Do počtu zamestnancov uvedených v čl. 1 ods. 1 písm. a. tohto príkazu sa zohľadňujú: 

a. vysokoškolskí učitelia, ktorí sú s FM UK v pracovnom pomere na ustanovený 
týždenný pracovný čas, 

b. výskumní pracovníci, ktorí sú s FM UK v pracovnom pomere na ustanovený 
týždenný pracovný čas2, 

c. interní doktorandi. 
 
 
 

 
1 Informáciu o počte študentov poskytne katedrám študijné oddelenie fakulty, najneskôr do konca =. výučbového 
týždňa zimného semestra. 
2 Vrátane výskumných pracovníkov, ktorí sú s FM UK v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, 
zaradení na centrách pôsobiacich na katedrách – títo sú na jednotlivé katedry priradení podľa rozhodnutia vedenia 
fakulty. 
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Čl. < 
Spôsob výpočtu minimálneho počtu tém záverečných prác 

 
(4) Minimálny počet tém bakalárskych prác v akademickom informačnom systéme AiS1 

vypísaných jedným vedúcim bakalárskej práce sa stanoví podielom celkového počtu 
zapísaných študentov dennej formy štúdia v poslednom roku bakalárskeho stupňa štúdia 
a počtu vedúcich záverečných prác uvedených v čl. 1 ods. 9 písm. a. až c., pričom výsledná 
hodnota sa zaokrúhli nahor na celé číslo. 

 
𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎á𝒍𝒏𝒚	𝒑𝒐č𝒆𝒕	𝒕é𝒎	𝑩𝑷	𝒗𝒚𝒑í𝒔𝒂𝒏ý𝒄𝒉	𝒗𝒆𝒅ú𝒄𝒊𝒎	𝑩𝑷

=
zapísaní	študenti	v	treťom	roku	Bc. štúdia	v	dennej	forme	štúdia

VŠ	učitelia + výskumní	pracovníci + interní	doktorandi
 

 
(1) Minimálny počet tém bakalárskych prác v akademickom informačnom systéme AiS1 

vypísaných jedným vedúcim bakalárskej práce sa stanoví podielom celkového počtu 
zapísaných študentov externej formy štúdia v poslednom roku bakalárskeho stupňa 
štúdia a počtu vedúcich záverečných prác uvedených v čl. 1 ods. 9 písm. a. až c., pričom 
výsledná hodnota sa zaokrúhli nahor na celé číslo. 

 
𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎á𝒍𝒏𝒚	𝒑𝒐č𝒆𝒕	𝒕é𝒎	𝑩𝑷	𝒗𝒚𝒑í𝒔𝒂𝒏ý𝒄𝒉	𝒗𝒆𝒅ú𝒄𝒊𝒎	𝑩𝑷

=
zapísaní	študenti	v	treťom	roku	Bc. štúdia	v	externej	forme	štúdia

VŠ	učitelia + výskumní	pracovníci + interní	doktorandi
 

 
(9) Minimálny počet tém diplomových prác v akademickom informačnom systéme AiS1 

vypísaných jedným vedúcim diplomovej práce sa stanoví podielom celkového počtu 
zapísaných študentov dennej formy štúdia v prvom roku magisterského stupňa štúdia 
a počtu vedúcich záverečných prác uvedených v čl. 1 ods. 9 písm. a. a b., pričom výsledná 
hodnota sa zaokrúhli nahor na celé číslo. 

 
𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎á𝒍𝒏𝒚	𝒑𝒐č𝒆𝒕	𝒕é𝒎	𝑫𝑷	𝒗𝒚𝒑í𝒔𝒂𝒏ý𝒄𝒉	𝒗𝒆𝒅ú𝒄𝒊𝒎	𝑫𝑷

=
zapísaní	študenti	v	prvom	roku	Mgr. štúdia	v	dennej	forme	štúdia

VŠ	učitelia + výskumní	pracovníci
 

 
(W) Minimálny počet tém diplomových prác v akademickom informačnom systéme AiS1 

vypísaných jedným vedúcim diplomovej práce sa stanoví podielom celkového počtu 
zapísaných študentov externej formy štúdia v prvom roku magisterského stupňa štúdia 
a počtu vedúcich záverečných prác uvedených v čl. 1 ods. 9 písm. a. a b., pričom výsledná 
hodnota sa zaokrúhli nahor na celé číslo. 

 
𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎á𝒍𝒏𝒚	𝒑𝒐č𝒆𝒕	𝒕é𝒎	𝑫𝑷	𝒗𝒚𝒑í𝒔𝒂𝒏ý𝒄𝒉	𝒗𝒆𝒅ú𝒄𝒊𝒎	𝑫𝑷

=
zapísaní	študenti	v	prvom	roku	Mgr. štúdia	v	externej	forme	štúdia

VŠ	učitelia + výskumní	pracovníci
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Čl. D 
Vedúci záverečných prác 

 
(4) Vedúci záverečnej práce je so súhlasom vedúceho katedry, na ktorej je zaradený, 

oprávnený vypísať tému záverečnej práce v spolupráci s inou katedrou. 
(1) So súhlasom vedúceho katedry je oprávnený vypísať tému záverečnej práce odborník 

z praxe3. Vedúci katedry je v takomto prípade oprávnený rozhodnúť o tom, ktorý člen 
katedry/ktorí členovia katedry vypíše/vypíšu počet záverečných prác znížený o počet 
záverečných prác vypísaných odborníkom z praxe. 

(9) Vedúci záverečnej práce je povinný v akademickom informačnom systéme AiS1 
najneskôr do desiatich pracovných dní od ukončenia prihlasovania sa na témy 
záverečných prác akceptovať/neakceptovať prihlásených študentov na témy 
záverečných prác. 

 
Čl. E 

Záverečné ustanovenia 
 

(4) Ustanoveniami tohto príkazu nie sú dotknutú ustanovenia nižšie uvedených a ďalších 
predpisov upravujúcich záverečné práce na prvom a druhom stupni štúdia: 

a. zákon č. 494/1;;1 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

b. vnútorný predpis č. 1;/1;4b schválený Akademickým senátom Univerzity 
Komenského v Bratislave Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, 

c. vnútorný predpis č. c/1;42 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave 
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 41/1;49 Smernice rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, 
rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní 
a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 4 
a dodatku č. 1, 

d. vnútorný predpis č. 4;/1;14 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/1;4b 
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 
v znení dodatku č. 4, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o záverečných 
prácach na prvom a druhom stupni štúdia. 

(1) Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť 1;. januára 1;11. 
(9) V prípade, že počet tém záverečných prác pre študentov prihlasujúcich sa na témy 

záverečných prác v akademickom roku 1;14/1;11 nie je v súlade s ustanovením čl. 1 ods. 
1 tohto príkazu, vedúci katedier sú povinní zabezpečiť zverejnenie požadovaného počtu 
tém záverečných prác v akademickom informačnom systéme AiS1 aj spätne . 

 

 
3 Odborník z praxe musí splniť kritérium, podľa ktorého jeho odborná kvalifikácia je minimálne o stupeň vyššia než 
kvalifikácia dosahovaná ukončením študijného programu, t. j. bakalársku prácu je oprávnený viesť absolvent 
druhého stupňa vysokoškolského štúdia; diplomovú prácu je oprávnený viesť absolvent tretieho stupňa 
vysokoškolského štúdia. 
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V Bratislave 1;. januára 1;11 
 
 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
dekan FM UK 

 


