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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (ďalej len „FiF UK“ alebo „fakulta“) vydáva 
v súlade s čl. 46 ods. 5 Vnútorného predpisu č. 1/2015 Štatútu FiF UK nasledujúcu smernicu o výbere, 
kompetenciách a povinnostiach hlavnej zodpovednej osoby za študijný program alebo ucelenú časť 
študijného programu. 

Čl. 1 
Hlavná zodpovedná osoba 

(1) Hlavná zodpovedná osoba nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie 
kvality študijného programu alebo ucelenej časti študijného programu. Ucelenou časťou študijného 
programu sa rozumie časť, ktorá zodpovedá: 

a) vyučovaciemu predmetu tvoriacemu aprobáciu v kombinovanom učiteľskom študijnom 
programe, 

b) pedagogicko-psychologickému základu pre učiteľské študijné programy, 
c) jazyku tvoriacemu aprobáciu v kombinovanom prekladateľsko-tlmočníckom študijnom programe, 
d) translatologickému základu pre prekladateľsko-tlmočnícke študijné programy, 
e) súčasti interdisciplinárneho študijného programu zaradenej do jedného študijného odboru alebo 
f) súčasti spoločného študijného programu, ktorú zabezpečuje fakulta.1 

(2) Každý študijný program alebo ucelená časť študijného programu podľa odseku 1 (ďalej len „študijný 
program“) má určenú hlavnú zodpovednú osobu v súlade s touto smernicou.2 

(3) Hlavná zodpovedná osoba má uzatvorenú pracovnú zmluvu s fakultou na ustanovený týždenný 
pracovný čas a spĺňa kvalifikačné a odborné predpoklady podľa článku 2.3 

(4) Hlavná zodpovedná osoba za študijný program na fakulte nenesie hlavnú zodpovednosť za študijný 
program na inej vysokej škole alebo na inej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len 
„UK“ alebo „univerzita“).4 

Čl. 2 
Kvalifikačné a odborné predpoklady hlavnej zodpovednej osoby 

(1) Hlavná zodpovedná osoba za študijný program v bakalárskom stupni štúdia pôsobí na fakulte vo 
funkcii docenta alebo vo funkcii profesora v študijnom odbore, ktorému je priradený tento študijný 
program. Hlavná zodpovedná osoba za študijný program v magisterskom stupni štúdia alebo 
doktorandskom stupni štúdia pôsobí na fakulte vo funkcii profesora v študijnom odbore, ktorému je 
priradený tento študijný program.5 

(2) Hlavná zodpovedná osoba za študijný program predovšetkým 

a) zabezpečuje profilový predmet tohto študijného programu,6 
b) uskutočňuje kontinuálnu vzdelávaciu činnosť v študijnom odbore, ktorému je priradený tento 

študijný program, 
c) uskutočňuje kontinuálny vedecký výskum vo vednej oblasti zodpovedajúcej tomuto študijnému 

odboru, 

                                                           
1 Čl. 6 ods. 4 a 7 až 10 Štandardov pre študijný program vydaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo 
dňa 2. júla 2020 (ďalej len „Štandardy“). 
2 Čl. 6 ods. 4 Štandardov. 
3 Čl. 6 ods. 4 Štandardov. 
4 Čl. 6 ods. 4 Štandardov. 
5 Čl. 6 ods. 4 Štandardov. 
6 Čl. 6 ods. 4 Štandardov. 
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d) pravidelne publikuje výsledky vlastného vedeckého výskumu vo vedeckých a odborných 
periodikách a v akademických vydavateľstvách, 

e) preukazuje dlhodobú úspešnosť v získavaní finančnej podpory na realizáciu vedeckého výskumu 
v príslušnej vednej oblasti prostredníctvom grantových schém alebo iných súťažných zdrojov, ak 
ide o hlavnú zodpovednú osobu za študijný program v doktorandskom stupni štúdia.7 

(3) Hlavná zodpovedná osoba za študijný program v bakalárskom stupni štúdia uskutočňuje vedeckú 
činnosť aspoň na národne uznávanej úrovni,8 čo možno preukázať 

a) vedeckými publikáciami uverejnenými vo vedeckých a odborných periodikách a v akademických 
vydavateľstvách, ktoré sa v národnom kontexte považujú za renomované, 

b) domácimi alebo zahraničnými ohlasmi na vedecké publikácie, ktoré potvrdzujú, že hlavná 
zodpovedná osoba svojou vedeckou činnosťou ovplyvňuje príslušnú vednú oblasť aspoň na 
národnej úrovni. 

(4) Hlavná zodpovedná osoba za študijný program v magisterskom stupni štúdia uskutočňuje vedeckú 
činnosť aspoň na medzinárodne uznávanej úrovni,9 čo možno preukázať 

a) vedeckými publikáciami uverejnenými vo vedeckých a odborných periodikách a v akademických 
vydavateľstvách, ktoré sa v medzinárodnom kontexte považujú za renomované, 

b) domácimi a zahraničnými ohlasmi na vedecké publikácie, ktoré potvrdzujú, že hlavná 
zodpovedná osoba svojou vedeckou činnosťou ovplyvňuje príslušnú vednú oblasť na 
medzinárodnej úrovni. 

(5) Hlavná zodpovedná osoba za študijný program v doktorandskom stupni štúdia uskutočňuje vedeckú 
činnosť aspoň na významnej medzinárodnej úrovni,10 čo možno preukázať 

a) vedeckými publikáciami uverejnenými vo vedeckých a odborných periodikách a v akademických 
vydavateľstvách, ktoré sa v medzinárodnom kontexte považujú za renomované a v ktorých 
uverejňujú výsledky svojej vedeckej činnosti významní odborníci usmerňujúci vývoj v príslušnej 
vednej oblasti, 

b) domácimi a zahraničnými ohlasmi na vedecké publikácie, ktoré potvrdzujú, že hlavná 
zodpovedná osoba svojou vedeckou činnosťou ovplyvňuje príslušnú vednú oblasť na 
medzinárodnej úrovni, a ktoré sú uverejnené vo vedeckých a odborných periodikách 
a v akademických vydavateľstvách spĺňajúcich požiadavky podľa písmena a). 

Čl. 3 
Výber, vymenovanie a odvolanie hlavnej zodpovednej osoby 

(1) Hlavnú zodpovednú osobu za študijný program vymenúva a odvoláva dekan fakulty. 

(2) Hlavná zodpovedná osoba sa pre študijný program vyberá spomedzi vysokoškolských pedagógov, 
ktorí spĺňajú podmienky podľa čl. 1 ods. 3 a 4 a čl. 2. 

(3) Vedúci katedry, ktorá zabezpečuje študijný program, určí všetkých členov katedry spĺňajúcich 
podmienky kladené na hlavnú zodpovednú osobu za študijné programy v príslušnom stupni štúdia 
a predloží ich vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky dekanovi. Ak študijný program 
zabezpečuje viac ako jedna katedra, postup podľa predchádzajúcej vety uskutočnia vedúci týchto 
katedier koordinovane na základe vzájomnej dohody. Vedúci katedry môže dekanovi odporučiť 
vhodného vysokoškolského pedagóga do funkcie hlavnej zodpovednej osoby. 

                                                           
7 Čl. 7 ods. 5 Štandardov. 
8 Čl. 7 ods. 1 písm. c) Štandardov. 
9 Čl. 7 ods. 1 písm. b) Štandardov. 
10 Čl. 7 ods. 1 písm. a) Štandardov. 
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(4) Všetkých pedagógov, ktorí boli identifikovaní vedúcimi katedier ako kandidáti na hlavnú zodpovednú 
osobu pre daný študijný program, dekan posúdi s ohľadom na úroveň ich vedeckej činnosti 
a ohlasom na ňu v súlade s čl. 2 ods. 3 až 5, pričom bude vychádzať z vedecko/umelecko-
pedagogických charakteristík a z verejne dostupných údajov registrovaných v databáze Evidencie 
publikačnej činnosti UK alebo v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti. Dekan vymenuje 
do funkcie hlavnej zodpovednej osoby za študijný program vysokoškolského pedagóga, ktorý na 
základe týchto údajov najlepšie vyhovuje požiadavkám podľa článku 2 a ktorý nie je hlavnou 
zodpovednou osobou za iný študijný program, s ktorým nie je povolený súbeh zodpovednosti za 
študijné programy podľa Štandardov. 

(5) Najneskôr do piatich pracovných dní od vymenovania do funkcie hlavnej zodpovednej osoby za 
študijný program pedagóg odovzdá dekanovi čestné vyhlásenie, v ktorom deklaruje, že nenesie 
hlavnú zodpovednosť za študijný program na inej vysokej škole ani na inej fakulte UK. 

(6) Pôsobenie pedagóga vo funkcii hlavnej zodpovednej osoby za študijný program sa skončí 

a) ukončením pracovného pomeru na ustanovený týždenný pracovný čas medzi ním a fakultou, 
b) zrušením tohto študijného programu alebo 
c) odvolaním z funkcie. 

(7) Dekan odvolá pedagóga z funkcie hlavnej zodpovednej osoby za študijný program, ak pedagóg 

a) sa stane hlavnou zodpovednou osobou za študijný program na inej vysokej škole alebo na inej 
fakulte UK, pokiaľ sa pôsobenie vo funkcii hlavnej zodpovednej osoby za študijný program 
neskončí skôr podľa čl. 6 písm. a) alebo b), 

b) prestane spĺňať podmienky podľa článku 2, a to najmä: 
I. viac ako jeden akademický rok nezabezpečuje profilový predmet študijného programu, ak ide 

o študijný program so zapísanými študentmi, 
II. najmenej tri kalendárne roky za sebou nemá registrovanú novú vedeckú publikáciu 

v databáze Evidencie publikačnej činnosti Univerzity Komenského v Bratislave alebo 
v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti, ktorá zodpovedá požiadavkám podľa čl. 
2 ods. 3 až 5 a stupňu príslušného študijného programu, alebo 

III. najmenej tri kalendárne roky za sebou nie je členom riešiteľského kolektívu vedeckého 
projektu, ktorý je finančne podporený prostredníctvom grantových schém alebo iných 
súťažných zdrojov, ak ide o hlavnú zodpovednú osobu za študijný program v doktorandskom 
stupni štúdia, 

c) doručí dekanovi písomnú žiadosť o odvolanie z funkcie hlavnej zodpovednej osoby za študijný 
program a je možné túto funkciu obsadiť iným pedagógom, alebo 

d) neplní povinnosti hlavnej zodpovednej osoby za študijný program podľa čl. 4 ods. 3. 

(8) Vymenovanie pedagóga do funkcie hlavnej zodpovednej osoby za študijný program a odvolanie 
pedagóga z tejto funkcie sa uskutočňuje osobitne pre každý študijný program. 

Čl. 4 
Kompetencie a povinnosti hlavnej zodpovednej osoby 

(1) Hlavná zodpovedná osoba za študijný program má určené kompetencie vo vzťahu k jeho obsahu, 
spôsobu realizácie a osobám, ktoré zabezpečujú jeho predmety. Tieto kompetencie využíva na 
zabezpečovanie kvality študijného programu s ohľadom na dosahovanie stanovených cieľov 
a výstupov vzdelávania.11 

                                                           
11 „Ciele vzdelávania študijného programu sú formulácie, ktoré identifikujú schopnosti študenta v čase ukončenia programu, 
t. j. vyjadrujú kladené očakávania na absolventov študijného programu. Ciele sú v študijnom programe implementované 
prostredníctvom verifikovateľných/merateľných výstupov vzdelávania“ (Štandardy, s. 11). „Výstup vzdelávania je podrobná 
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(2) Hlavná zodpovedná osoba za študijný program je oprávnená: 

a) vypracúvať návrhy na zmenu študijného programu; 
b) predkladať návrhy na zmenu študijného programu orgánu univerzity alebo fakulty určenému 

podľa osobitného predpisu; 
c) vypracúvať odporúčaný študijný plán a štruktúru predmetov odporúčaného študijného plánu; 
d) rozhodovať o skladbe predmetov realizovaných v príslušnom akademickom roku s ohľadom na 

odporúčaný študijný plán a personálne možnosti zabezpečujúcich pracovísk; 
e) rozhodovať o personálnom zabezpečení predmetov študijného programu s ohľadom na potreby 

odporúčaného študijného plánu, personálne možnosti zabezpečujúcich pracovísk, odborné 
zameranie pedagógov a úroveň ich vedeckej činnosti; 

f) vyjadrovať sa k obsahu predmetov študijného programu; 
g) vyžadovať od pedagógov, ktorí zabezpečujú predmety študijného programu, správu o realizácii 

predmetov s cieľom vyhodnotiť ich prínos pre študijný program; 
h) uskutočniť hospitáciu alebo poveriť iného pedagóga uskutočnením hospitácie na výučbe 

predmetu študijného programu; 
i) vyjadrovať sa k návrhu tém záverečných prác v študijnom programe; 
j) predsedať skúšobnej komisii pre štátne skúšky v študijnom programe; 
k) byť členom odborovej komisie doktorandského študijného programu, ak ide o hlavnú zodpovednú 

osobu za doktorandský študijný program; 
l) byť členom výberovej komisie na obsadenie miesta vysokoškolského pedagóga alebo funkcie 

profesora alebo docenta, ktorá vyberá osobu zabezpečujúcu profilový predmet študijného 
programu; 

m) oboznamovať sa s hodnotením predmetov študijného programu a pedagógov, ktorí ich 
zabezpečujú, získaným prostredníctvom pravidelnej študentskej ankety alebo iným spôsobom; 

n) oboznamovať sa s podnetmi od pedagógov a študentov týkajúcich sa kvality študijného 
programu, predmetov študijného programu a úrovne vzdelávania v rámci predmetov študijného 
programu, ktoré boli adresované dekanovi, vedúcemu katedry alebo inému orgánu fakulty; 

o) navrhnúť dekanovi predloženie návrhu na zrušenie študijného programu orgánu univerzity alebo 
fakulty určenému podľa osobitného predpisu. 

(3) Hlavná zodpovedná osoba za študijný program je povinná: 

a) uplatňovať svoje kompetencie podľa odseku 2 v najlepšom záujme študijného programu, jeho 
študentov, pedagógov, zabezpečujúcich katedier, fakulty a univerzity; 

b) spolupracovať s vedením fakulty, vedúcimi katedier, ktoré zabezpečujú študijný program alebo 
sa podieľajú na jeho zabezpečovaní, pedagógmi zabezpečujúcimi predmety študijného programu 
a so študentmi študijného programu; 

c) dohliadať na to, aby sa dosahovali ciele a výstupy vzdelávania v študijnom programe; 
d) sústavne sledovať a vyhodnocovať súlad študijného programu so Štandardmi; 
e) každoročne vyhodnocovať úroveň vzdelávania v rámci študijného programu; 
f) poskytovať informácie o študijnom programe vedúcim zabezpečujúcich katedier, vedeniu fakulty, 

Vedeckej rade FiF UK a Akademickému senátu FiF UK; 
g) zabezpečiť zverejňovanie pravdivých a overiteľných informácií o študijnom programe na 

webovom sídle fakulty a dohliadať na ich aktualizáciu; 
h) prijímať opatrenia smerujúce k zvyšovanie kvality študijného programu, ak ide o opatrenia, ktoré 

sú v jej kompetencii; 

                                                           
charakteristika, čo vzdelávajúca sa osoba vie, chápe a je schopná vykonať pri ukončení procesu vzdelávania tak, aby boli 
naplnené jednotlivé vzdelávacie ciele študijného programu. Uvádza sa spravidla v štruktúre vedomostí, zručností 
a kompetentností. Na rozdiel od cieľa programu je výstup vzdelávania stanovený pevne a miera jeho plnenia je merateľná 
a verifikovateľná. Výstupy vzdelávania sa určujú pre študijný program ako celok, ako aj pre jeho časti a jednotlivé študijné 
predmety“ (Štandardy, s. 13). 
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i) navrhovať orgánu fakulty alebo univerzity opatrenia smerujúce k zvyšovaniu kvality študijného 
programu, ak ide o opatrenia, ktorých prijímanie je v kompetencii tohto orgánu; 

j) bezodkladne informovať dekana o všetkých relevantných skutočnostiach, ktoré môžu viesť 
k zníženiu kvality študijného programu, a v súčinnosti s dekanom alebo inými orgánmi fakulty 
alebo univerzity uskutočniť kroky na odvrátenie hrozby; 

k) bezodkladne informovať dekana o všetkých relevantných skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť 
súlad študijného programu so Štandardmi, a v súčinnosti s dekanom alebo inými orgánmi fakulty 
alebo univerzity uskutočniť kroky na odvrátenie hrozby; 

l) bezodkladne informovať dekana o všetkých relevantných skutočnostiach, vďaka ktorým prestala 
alebo prestane plniť podmienky kladené na hlavné zodpovedné osoby podľa čl. 1 ods. 3 a 4 a čl. 
2; 

m) bezodkladne navrhnúť dekanovi predloženie návrhu na zrušenie študijného programu orgánu 
univerzity alebo fakulty určenému podľa osobitného predpisu, ak vznikne nesúlad študijného 
programu so Štandardmi. 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenie 

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania. 

V Bratislave 11. decembra 2020 

  ………………………………………… 
  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan FiF UK 


