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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (ďalej len „FiF UK“) vydáva v súlade s čl. 46 ods. 
5 Vnútorného predpisu č. 1/2015 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (ďalej len 
„štatút FiF UK“) a v súlade s § 33 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) smernicu o funkcii študijných 
poradcov, ich kompetenciách a odmeňovaní na FiF UK. 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) V zmysle § 51 ods. 9 zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, čl. 16 ods. 1 vnútorného predpisu č. 8/2014 Študijného poriadku FiF UK v znení 
vnútorného predpisu č. 2/2016 Dodatku č. 1 a vnútorného predpisu č. 7/2019 Dodatku č. 2. a v zmysle čl. 6, 
ods. 4 vnútorného predpisu č. 5/2019 Organizačného poriadku FiF UK pôsobia na poskytovanie 
poradenskej služby študentom v oblasti štúdia a sociálnej starostlivosti na FiF UK študijní poradcovia 
(tútori). 

(2) Študijní poradcovia na FiF UK pôsobia na katedrách. Vo funkcii študijného poradcu na katedre FiF UK 
pôsobí jedna osoba. 

(3) Študijného poradcu vymenúva a odvoláva z radov vysokoškolských učiteľov dekan na návrh vedúceho 
katedry.  

(4) Študijný poradca je za výkon svojej funkcie zodpovedný vedúcemu katedry. 

(5) Meno študijného poradcu a jeho kontaktné údaje sú zverejnené na webovom sídle fakulty a katedry. Za 
aktualizáciu zoznamu študijných poradcov na webovom sídle fakulty zodpovedá prodekan pre bakalárske 
a magisterské štúdium, za aktualizáciu údajov o študijnom poradcovi na webovej stránke katedry 
zodpovedá vedúci katedry.  

Čl. 2 
Kompetencie študijného poradcu 

(1) Funkcia študijného poradcu spočíva v zabezpečení lepšej informovanosti, priaznivého sociálneho prostredia 
a vertikálneho prenosu informácií týkajúcich sa študijnej a sociálnej legislatívy.  

(2) V oblasti štúdia študijný poradca  

a) poskytuje študentom poradenstvo pri zostavovaní študijného plánu a rozvrhu; pri tvorbe študijného plánu 
a rozvrhu študentom študijných programov zameraných na učiteľstvo akademických predmetov alebo 
dvojkombinačných a medziodborových študijných programov odporučí spoluprácu i so študijným 
poradcom partnerskej katedry, 

b) poskytuje študentom a členom katedry poradenstvo pri riešení študijných záležitostí vyplývajúcich zo 
študijného poriadku a ďalšej platnej legislatívy na FiF UK; v prípade potreby tiež 

a. zabezpečuje stretnutia so študentmi katedry na začiatku akademického roka, 
b. oboznamuje študentov 1. ročníka so životom na vysokej škole (ozrejmovanie práv a povinností), 
c. objasňuje princípy kreditového štúdia študentom 1. ročníka, 
d. pripravuje informačné podklady (príručky, prezentácie a pod.) k štúdiu pre študentov 1. ročníka, 

c) informuje študentov a členov katedry o dôležitých termínoch týkajúcich sa štúdia,  

d) na vyžiadanie dekana, prodekana alebo študijného oddelenia sa vyjadruje k žiadostiam študentov 
týkajúcich sa štúdia, 

e)  na vyžiadanie dekana, prodekana alebo študijného oddelenia sa vyjadruje k žiadostiam o uznávanie 
dokladov, 

f) zúčastňuje sa koordinačných porád a školení študijných poradcov zvolaných prodekanom pre 
bakalárske a magisterské štúdium a informácie z porád komunikuje smerom k študentom a členom 
katedry,  
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g) zbiera podnety od študentov k štúdiu, vyhodnocuje ich a komunikuje na úrovni katedry, študijného 
oddelenia alebo dekanátu fakulty,  

h) v spolupráci s vyučujúcimi aktualizuje ponuku predmetov a pripravuje študijné plány na nasledujúci 
akademický rok v akademickom informačnom systéme,  

i) spravidla sa podieľa na zabezpečovaní podkladov pre rozvrh, pokiaľ nie je určené inak, 

j) zodpovedá za správnosť údajov v akademickom informačnom systéme a upozorňuje vyučujúcich na 
nedostatky,  

k) zabezpečuje aktualizáciu webovej stránky katedry k štúdiu a prijímaciemu konaniu,  

l) pripomienkuje vnútorné predpisy a legislatívu týkajúcu sa študijných záležitostí,  

m) v spolupráci s vedúcim katedry sa podieľa na príprave podkladov k akreditácii študijných programov. 

(3) V oblasti sociálnej starostlivosti študijný poradca 

a) sleduje aktuálne znenie štipendijného poriadku FiF UK, 

b) podáva študentom informácie o možnostiach sociálnej podpory, sociálnych, mimoriadnych 
a jednorazových štipendiách, 

c) informuje o dôležitých termínoch súvisiacich so sociálnou starostlivosťou.  

Čl. 3 
Odmeňovanie študijného poradcu 

(1) Za činnosť vyplývajúcu z funkcie študijného poradcu má študijný poradca nárok na osobné ohodnotenie. 
Výšku osobného ohodnotenia určuje osobitný predpis. 

(2) Zamestnávateľ môže osobné ohodnotenie primerane znížiť, ak študijný poradca prácu nevykonáva 
v požadovanej kvalite alebo v plnom rozsahu.  

Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

(1) Študijného poradcu môže vedúci katedry navrhnúť a dekan menovať a odvolať kedykoľvek v priebehu 
akademického roka. O tejto skutočnosti je vedúci katedry povinný informovať prodekana pre bakalárske 
a magisterské štúdium bezodkladne. 

(2) V čase, keď funkcia študijného poradcu nie je z nejakých dôvodov personálne zabezpečená, vykonáva jeho 
činnosť tajomník katedry.  

(3) Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť 15. marca 2020. 

V Bratislave 3. marca 2020 

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


