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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „FM UK“) 

vydáva v súlade s ustanovením čl. 21 ods. 11 Štatútu FM UK túto smernicu. 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1) FM UK v súlade s pravidlami platnými pre úpravu existujúcich študijných programov1 

zapracovala do existujúcich študijných programov (plánov) zmeny, ktoré súvisia 

so skutočnosťou, že neustále existuje potreba prispôsobovať vedomosti, zručnosti, 

kompetencie a prenositeľné spôsobilosti, chápané ako profil absolventa a budúceho 

zamestnanca, potrebám trhu práce a potrebám jednotlivých zamestnávateľov 

na Slovensku. Veľmi žiadané sú najmä kvalitné digitálne zručnosti, IT zručnosti 

a technologické zručnosti – rozumieť a vedieť ovládať prístroje, softvér a programy 

nevyhnutné pre procesy vo firme a rovnako žiadané sú aj mäkké zručnosti 

ako komunikácia – schopnosť komunikovať s ľuďmi pomocou kultivovaného slovného 

a písomného prejavu, vrátane prejavu v cudzom (anglickom jazyku), schopnosť viesť, 

vyjednávať a byť flexibilný, prispôsobivý. 

2) FM UK reagovala na tieto potreby rozširovaním a prehlbovaním profilu absolventa 

na základe potrieb, kde medzi najviac žiadané patria komunikačné schopnosti, 

organizačné zručnosti, schopnosť analytického a matematického myslenia, 

schopnosť kreatívne pristupovať k riešeniu nových a neštandardných situácií, 

manažérske zručnosti v oblasti podnikania a start-upov, schopnosť kritického 

myslenia, mentorské a supervízne schopnosti. 

3) Všetky zapracované zmeny v rámci študijného programu (resp. študijného plánu) 

sú plne v súlade so štandardmi kladenými na daný študijný program. 

 

Čl. II 

Povinné a povinne voliteľné predmety 

 

1) Študent si zapisuje v akademickom roku 2021/2022 povinné predmety, a to aj tie, 

ktoré pribudli v súvislosti s úpravou študijného programu v danom a predchádzajúcich 

rokoch štúdia (študent si zapisuje v akademickom roku, do ktorého sa aktuálne 

zapisuje aj povinný predmet, ktorý pribudol v nižšom roku štúdia a študent 

ho neabsolvoval). 

2) Výnimkou z ustanovenia ods. 1 je situácia, keď študent končiaceho ročníka súčtom 

doposiaľ získaných kreditov a kreditov povinných a povinne voliteľných predmetov 

špecializácie podľa výberu dosiahol počet kreditov na absolvovanie štúdia 

bez započítania štátnej skúšky) – študent nemôže v danom a ďalšom ročníku nahradiť 

                                                 
1 Zákon č. 269/20218 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 



povinný alebo povinne voliteľný predmet pre naplnenie počtu kreditov kreditmi 

výberových predmetov (najskôr si zapisuje všetky povinné predmety aj spätne, 

následne povinne voliteľné a až nakoniec výberové). 

3) Predmety, ktoré už nefigurujú ako povinné, sú považované za povinne voliteľné – tieto 

si študent zapisuje podľa zvolenej špecializácie. V prípade nedostatku kreditov 

si študent volí ďalšie predmety iných špecializácií ako výberové predmety2, 

až do počtu kreditov potrebných na absolvovanie študijného programu. 

4) Ak študent neabsolvoval predmet, ktorý už nefiguruje po úprave v študijnom 

programe, zapíše si iný predmet (predmety) – v poradí povinné, povinne voliteľné 

a výberové do dosiahnutia potrebného počtu kreditov. 

5) Ak študent neabsolvoval predmet, ktorý po úprave študijného programu figuruje ako 

povinne voliteľný na inej špecializácii ako je špecializácia, na ktorej je študent zapísaný, 

môže si tento predmet zapísať opätovne, alebo si môže zapísať iný predmet (v tom 

prípade sa ale predmet posudzuje ako opakovane zapísaný, t. j. nie je ho možné 

opakovať v ďalšom roku štúdia) – týka sa to aj predmetov, ktoré do akademického roka 

2020/2021 (vrátane) figurovali ako povinné, ale po úprave študijného programu 

už povinnými nie sú. 

 

Čl. III 

Kredity priradené jednotlivým predmetom 

 

1) Študent si zapisuje predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné 

predmety, povinne voliteľné predmety a výberové predmety), aby v kontrolnej etape 

štúdia mohol splniť podmienky na zápis do ďalšej časti štúdia.3 

2) Predmety, ktoré študent absolvoval a pri ktorých po úprave študijného programu 
došlo ku zmene počtu kreditov, sa považujú za absolvované s pôvodným počtom 
kreditov, pričom nie je možné si tieto predmety zapísať opakovane. 

3) Predmet, pri ktorom sa zmenil počet kreditov, v prípade opakovaného zápisu z dôvodu 

neúspešného absolvovania, hoci je názov predmetu identický, sa považuje za nový 

predmet, t. j. ak študent neabsolvoval predmet, ktorý figuruje po úprave študijného 

programu s iným počtom kreditov, zápis tohto predmetu sa nepovažuje za opakovaný 

zápis predmetu, ale za prvýkrát zapísaný predmet (platí to tak v prípade povinného, 

ako aj povinne voliteľného predmetu). 

4) Študent sa pri zápise riadi počtom kreditov potrebných na kontrolné etapy štúdia 

a počtom kreditov na úspešné absolvovanie štúdia, pričom určujúca je najmä skladba 

povinných a povinne voliteľných predmetov podľa skladby predmetov študijného 

                                                 
2 Zoznam predmetov jednotlivých špecializácií (t. j. povinne voliteľné predmety), ktoré budú ponúkané 
aj ako výberové predmety, je určený v odporúčanom študijnom pláne, ktorý v súlade s vyhláškou o kreditovom 
systéme štúdia zostavuje fakulta. Odporúčané študijné plány sú uvedené v Ročenke FM UK, dostupnej 
v elektronickej verzii na webovom sídle fakulty. 
3 Čl. 9 ods. 3 prvá veta vnútorného predpisu č. 20/2019 schválený Akademickým senátom Univerzity 
Komenského v Bratislave Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 



programu a špecializácie, na ktorej je študent zapísaný. 

5) Študent dennej formy štúdia si môže v jednom akademickom roku zapísať najviac 

90 kreditov, študent externej formy štúdia si môže v jednom akademickom roku 

zapísať najviac 60 kreditov. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa a na základe 

písomnej žiadosti môže dekan povoliť študentovi zapísať si v danom akademickom 

roku predmety aj za viac ako jedenapolnásobok štandardnej záťaže.4 

6) V akademickom roku, v ktorom študent plánuje riadne skončiť štúdium, si zapisuje 

predmety v takej kreditovej hodnote a skladbe, aby ich úspešným absolvovaním splnil 

podmienky na riadne skončenie štúdia.5 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto smernica sa vzťahuje na študentov dennej a externej formy prvého a druhého 

stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí nastúpili na štúdium v akademickom roku 

2021/2022 a skôr. 

2) Ustanoveniami tejto smernice nie sú dotknuté ustanovenia zákona o vysokých školách, 

vyhlášky o kreditovom systéme štúdia a Študijného poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave. 

3) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. septembra 2021. 

 

 

 

V Bratislave 31. augusta 2021 .................................................................. 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

dekan 

 

                                                 
4 Čl. 9 ods. 5 vnútorného predpisu č. 20/2019 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského 
v Bratislave Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 
5 Čl. 9 ods. 3 druhá veta vnútorného predpisu č. 20/2019 schválený Akademickým senátom Univerzity 
Komenského v Bratislave Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 


