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O FAKULTE

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je jednou z popredných vzdelávacích 
a vedeckých inštitúcií v trnavskom akademickom priestore. Jej poslaním je poskytovať odborné 
vysokoškolské vzdelanie v oblasti sociálnych vied zamerané na odborný, praktický a vedecký rozvoj 
vedomostí a schopností nielen mladých ľudí, ktorých motivuje, aby sa stali kompetentnými a hrdými 
občanmi s perspektívou zostať na Slovensku a tvoriť tak spoločné dlhodobé hodnoty. Svojím vedeckým 
pôsobením sa Fakulta sociálnych vied zaradila medzi etablované výskumné pracoviská, nakoľko 
je kontinuálnym riešiteľom a nositeľom významných grantových schém.

V súčasnosti na fakulte prebieha výučba širokej škály študijných programov v dennej a externej forme 
v bakalárskom stupni štúdia: verejná správa, manažment a ekonómia verejnej správy, komunikácia 
a marketing vo verejnej politike a verejnej správe, európske štúdiá a politiky, sociálne služby 
a poradenstvo, v magisterskom stupni štúdia: verejná správa, európske štúdiá a politiky, manažment 
a ekonómia verejnej správy, sociálne služby a poradenstvo a v doktorandskom stupni štúdia: verejná 
politika a verejná správa, európske štúdiá a sociálna politika. 

Fakulta sociálnych vied UCMv Trnave má právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie v študijnom 
odbore verejná politika a verejná správa, ktoré fakulta získala ako vôbec prvé pracovisko v našej krajine.
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Jedinečnosť historických kultúrnych pamiatok a predovšetkým bohatstvo cirkevných stavieb sú 
hlavnými znakmi starobylej Trnavy, jedného z najatraktívnejších miest na Slovensku. 

Trnava sa už v roku 1238 na základe rozhodnutia uhorského kráľa Bela IV. stala prvým slobodným 
kráľovským mestom na území dnešného Slovenska. K tomuto nevídanému úspechu sa postupom času 
pripájali i mnohé ďalšie, najmä však tie, ktoré súviseli s rozvojom vzdelávania. Zásluhou Petra Pázmaňa, 
ktorý v roku 1635 založil v Trnave univerzitu, sa mesto stalo kultúrnym, duchovným a vzdelanostným 
centrom celého Uhorska. A hoci bola univerzita v roku 1777 presídlená do Budína, jej slávu dodnes 
pripomínajú impozantné historické budovy. 

V roku 1792 založili učenci okolo Antona Bernoláka Slovenské učené tovarišstvo, v roku 1831 bolo 
postavené mestské divadlo a v roku 1870 začal v Trnave pôsobiť Spolok svätého Vojtecha. Postupne sa 
v meste zakladali rôzne stredné školy a dnes tu sídlia aj tri vysoké školy, na ktorých študuje niekoľko 
tisíc študentov. 

Aj v súčasnosti žije krajské mesto Trnava bohatým hospodárskym, kultúrnym, spoločenským a 
športovým životom. Jednou z moderných dominánt mesta, ktorá predstavuje symbiózu histórie a  
súčasnosti, je nový komplex, postavený v roku 2015, ktorého súčasťou je aj futbalový štadión. 

TRNAVA
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1. KOMPLEXNÉ ŠTÚDIUM VO VŠETKÝCH  
    STUPŇOCH ŠTÚDIA

2.  PREPOJENIE TEORETICKÝCH  POZNATKOV  
      S PRAXOU

3.  MODERNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE

4.  CUDZIE JAZYKY

5.  ZAUJÍMAVÉ PREDNÁŠKY ODBORNÍKOV Z PRAXE

6.  VEĽKÁ PONUKA ODBORNÝCH  STÁŽÍ  
     A ŠTUDENTSKÝCH MOBILÍT

7.   ŠIROKÉ UPLATNENIE ABSOLVENTOV

PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS
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Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a zázemím, ktoré 
študentom prináša komfort počas štúdia. 

Študenti môžu využívať knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum 
marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie 
miestnosti a špeciálne učebne.

VYBAVENIE FAKULTY
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Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave má tri katedry, ktoré okrem zabezpečovania výchovno-
vzdelávacieho procesu rozvíjajú vedecko-výskumnú činnosť, v rámci ktorej participujú na riešení 
domácich a zahraničných projektov v spolupráci s ďalšími vedeckými a profesijnými inštitúciami.

Katedra  verejnej správy 
je profilovou katedrou študijného  odboru 
verejná politika a verejná správa v bakalárskom, 
magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. 
Cieľom katedry je výchova kvalifikovaných 
odborníkov pre oblasť štátnej správy, 
samosprávy a verejnej politiky a manažmentu 
inštitúcií verejnej správy. Katedra vydáva 
recenzovaný vedecký časopis Slovenská revue 
pre verejnú politiku a verejnú správu.

Katedra  sociálnych služieb a poradenstva 
je profilovou katedrou študijného odboru 
sociálna práca a študijného programu   
sociálne služby a poradenstvo  v bakalárskom, 
magisterskom stupni štúdia, v doktorandskom 
stupni štúdia sociálna politika. Cieľom katedry 
je príprava odborných pracovníkov na výkon 
povolania, ktorá sa zameriava na získanie 
vedomostí a osvojenie si zručností  s cieľom 
zlepšiť kvalitu sociálneho života obyvateľstva.

KATEDRY

Katedra politických vied
je profilovou katedrou študijného odboru  
politické vedy a študijného programu európske 
štúdiá a politiky v bakalárskom, magisterskom 
a doktorandskom stupni štúdia. Cieľom katedry  
je výskum problematiky  politiky, politických 
systémov, medzinárodných vzťahov ako aj 
európskej problematiky. Katedra vydáva 
recenzovaný vedecký časopis Slovak Journal of 
Political Sciences.
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Uchádzači o štúdium si môžu vybrať zo širokej ponuky akreditovaných študijných programov 
v dennej a externej forme v bakalárskom stupni štúdia: verejná správa, manažment a ekonómia 
verejnej správy, komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe, európske štúdiá 
a politiky, sociálne služby a poradenstvo, v magisterskom stupni štúdia: verejná správa, manažment 
a ekonómia verejnej správy, európske štúdia a politiky, sociálne služby a poradenstvo a v  
doktorandskom stupni štúdia: verejná politika a verejná správa, európske štúdiá a politiky,  sociálna 
politika. Fakulta má právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 
v študijnom odbore verejná politika a verejná správa.

BAKALÁRSKY STUPEŇ

MAGISTERSKÝ STUPEŇ

DOKTORANDSKÝ STUPEŇ

RIGORÓZNE KONANIE

HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

#chcemnaFSV
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Verejná správa
V študijnom programe študenti získajú 
vedomosti, ktoré im umožnia pochopiť 
verejnú správu na základe osvojenia si 
poznatkov z vedných odborov súvisiacich 
s verejnou politikou a verejnou správou, 
osobitne poznatkov z politológie, sociológie, 
práva a ekonómie. Nadobudnú prehľad 
o mieste a význame verejnej politiky a 
verejnej správy v demokratickom štáte 
z hľadiska ich legislatívnych základov a 
praktického uplatňovania s osobitným 
zreteľom na pozíciu Slovenska v politicko-
administratívnom priestore Európskej únie. 
Absolventi majú vedomosti z ekonomických, 
politologických, sociologických a právnych 
disciplín, ktoré dokážu aplikovať v praxi 
v rôznych inštitúciách verejnej správy, 
v politických subjektoch ako aj v médiách. 
Uplatnenie môžu nájsť vo verejných 
inštitúciách nielen v domácom ale aj 
zahraničnom prostredí.

Manažment a ekonómia verejnej správy 
V študijnom programe sa študenti pripravia 
na pôsobenie v riadiacich zložkách a 
inštitúciách verejnej správy. Stanú sa 
odborníkmi najmä na problematiku tvorby 
sektorových verejných politík či ekonomických 
analýz manažovania štátnej správy, vedenia 
vnútropodnikovej komunikácie v inštitúciách 
verejnej správy, agendy riadiaceho procesu 
národných a medzinárodných projektov, 
aplikácie vedomostí z oblasti informačných 
technológií a personalistiky. Budú schopní 
zavádzať kreatívne a inovačné techniky 
v zložkách verejného života.

Verejná politika a verejná správa
V študijnom programe sa študenti pripravia 
pre prax takým spôsobom, aby ovládali 
teóriu i metodológiu verejnej politiky vrátane 
metód sociálneho výskumu. Absolventi 
sú schopní zvládnuť analytické metódy 
práce s agendou vlády, riešiť samostatné 
výskumné úlohy, ktoré súvisia s tvorbou 
a implementáciou rezortných a prierezových 
politík. V plnej miere reflektujú pojmy, fakty 
a teórie potrebné na skúmanie procesu tvorby 
a implementácie verejnej politiky, spôsoby 
ako ich využívať pri tvorbe nových politík. 
Absolvent je spôsobilý svojim osobným 
vedeckým prínosom formulovať tendencie 
ďalšieho rozvíjania verejnej politiky a 
verejnej správy a ich zložiek v intenciách 
spoločensko-politického, ekonomického a 
sociálneho rozvoja Slovenskej republiky pri 
využití poznatkov a skúseností z iných krajín 
Európskej únie.

Komunikácia a marketing vo verenej politike 
a verejnej správe
V študijnom programe  študenti nadobudnú 
prehľad o mieste a význame verejnej 
politiky a verejnej správy v demokratickom 
štáte. Špeciálna pozornosť je zameraná 
na schopnosť prezentovať, komunikovať 
a marketingovo orientovať sa v celej 
oblasti verejnej politiky a verejnej 
správy a využiť možnosť podieľať sa na 
zlepšení vnímania výsledkov aktérov 
z oblasti verejnej politiky a verejnej správy. 
Popri teoretických vedomostiach počas štúdia 
majú možnosť osvojiť si aj komunikačné 
a marketingové stratégie.

#chcemnaFSV
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Európske štúdiá a politiky
V študijnom programe  študenti získajú prehľad 
vo viacerých odborných politologických 
disciplínach. Okrem teoretických vedomostí 
si osvoja aj praktické zručnosti v oblasti 
výskumu verejnej mienky, volebného 
manažmentu, politickej komunikácie a 
politického marketingu. Absolventi nadobudnú 
schopnosti pre samostatnú aj tímovú 
analytickú prácu s dôrazom  na metodologické  
vedomosti a zručnosti Absolventi sa môžu 
uplatniť v rôznych sektoroch, napr. v 
politickom manažmente a poradenstve, v 
lokálnej, regionálnej, národnej a európskej 
politike, v štátnej správe a samospráve, 
v štruktúrach EU, v neziskových organizáciách, 
médiách, v školstve a vedecko-výskumnej 
oblasti. Študijný program je zameraný na 
prípravu poslucháčov pre prax tak, aby dokázali 
aplikovať vedomosti z oblasti politológie, 
ekonómie, medzinárodného a európskeho 
práva, medzinárodných vzťahov, exaktných 
vied v oblasti európskej integrácie, vnútornej 
a zahraničnej politiky Slovenska ako člena 
Európskej únie. Absolventi ovládajú minimálne 
jeden svetový jazyk a môžu sa uplatniť 
v rôznych sektoroch, ako aj 
v štruktúrach EU na národnej aj medzinárodnej 
úrovni.

Sociálne služby a poradenstvo 
Cieľom študijných programov v sociálnych 
službách je pripraviť študentov pre prax, 
aby dokázali na primeranej úrovni aplikovať 
vedomosti z oblasti sociálnych služieb 
a poradenstva vo všetkých typoch subjektov 
v zriaďovateľskej pôsobnosti samospráv 
vyšších územných celkov, samospráv miest 
a obcí, subjektov súkromno-právneho 
charakteru a subjektov neziskového  sektora.
Študijný program v oblasti sociálnych služieb a 
poradenstva zahŕňa aktivity špecializujúce sa 
na činnosti ľudí, ktorí pôsobia predovšetkým 
v oblasti sociálnych služieb, sociálnej pomoci, 
sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie. 
Môžu  pôsobiť v praxi ako vysoko kvalifikovaní 
odborníci pre sociálnu oblasť v zariadeniach 
sociálnych služieb, manažéri v inštitúciách 
súkromného a verejného sektora, v sociálnych 
a zdravotných poisťovniach, v ústredných 
orgánoch štátnej správy, samosprávy, ale aj 
medzinárodných inštitúciách.

Sociálna politika
V študijnom programe sa študenti pripravia 
pre prax takým spôsobom, aby získali 
hlboké teoretické a predovšetkým praktické 
vedomosti. Absolventi sú schopní samostatne  
kriticky reflektovať spoločenskú situáciu 
v oblastiach sociálnej politiky, riešiť teoretické 
a praktické problémy politiky zamestnanosti, 
pracovného práva, zdravotnej politiky, sociálnej 
práce, európskych sociálnych systémov, kvality 
života, metodiky tvorby projektov, regionálnej 
politiky. Absolventi sú pripravení pôsobiť ako 
kvalifikovaní odborníci pre sociálnu oblasť.
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Študenti na FSV UCM žijú bohatým študentským životom. Každoročne sa môžu zúčastniť niekoľkých 
zaujímavých kultúrnych, športových i odborných podujatí. Fakulta sociálnych vied ponúka študentom 
široké možnosti ako prepojiť teoretické poznatky s praxou. 

DEŇ FSV UCM   /   ŠPORTOVÝ DEŇ  /  KVAPKA KRVI  /  IMATRIKULÁCIA   

EXKURZIE  /  FILMOVÝ KLUB WATCH & THINK   /  ERASMUS + / ŠVOČ / TURNAJE

MIKULÁŠ V SOCIÁLNYCH ZARIADENIACH  /  DOBROVOĽNÉ ZBIERKY

AKTIVITY / ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
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V rámci vedecko-výskumných aktivít sa FSV UCM podieľa na výskumných projektoch na Slovensku 
i v zahraničí a participuje na projektoch európskej komisie. 

Vedecký recenzovaný časopis Slovak Journal of Political Science, vydávaný 
v anglickom jazyku, ktorý prináša sociologické štúdie zo sociálnej, 
ekonomickej, politickej a kultúrnej oblasti. Časopis je indexovaný 
v databáze Scopus. 

Vedecký recenzovaný časopis Slovenská revue pre verejnú politiku 
a verejnú správu prináša odborné články a recenzie z oblasti vedeckého 
výskumu verejnej politiky a verejnej správy doma a v zahraničí.

Projekt Európskej komisie MY PLACE Democracy and the shadows 
of totalitarism and populism: the European experience.

Projekt je nasledovníkom MYPLACE. Hlavným cieľom projektu je 
kompletizácia a zhodnotenie už existujúcich ako aj nových dát v oblasti 
politiky mládeže a detí v kontexte konceptu „well-being“.

Erasmus+ Jean Monnet Chair - Migration: The Challenge of European 
States je jedinečný centralizovaný grantový projekt Európskej únie 
zameraný  na tému „Migrácia: Výzva európskych štátov“ cez formálne a 
neformálne vzdelávanie.

VEDA A VÝSKUM

HORIZON 2020 – INFRADEV-01-2017 - Design Studies  - European 
Cohort Development
Projekt je zameraný na politiku detí a mládeže v kontexte konceptu 
„well-being“.
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DOCTOR HONORIS CAUSA

1. decembra 2014 Vedecká rada UCM v Trnave udelila čestný titul Doctor honoris causa Jeho Excelencii 
bývalému prezidentovi Poľskej republiky Aleksandrovi Kwaśniewskemu za zásluhy o rozvoj slovensko-
poľských vzťahov, aktívnu pomoc v prístupovom procese Slovenskej republiky do Európskej únie 
a Severoatlantickej aliancie a za rozvíjanie spolupráce v stredoeurópskom regióne.

15. novembra 2016 vedecká rada UCM v Trnave udelila čestný titul Doctor honoris causa Profesorke PhDr. 
Marcele Gbúrovej, CSc. za významný prínos v oblasti budovania politických vied v Slovenskej republike 
a významný podiel pri vzniku a budovaní Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

15. novembra 2016 vedecká rada UCM v Trnave udelila čestný titul Doctor honoris causa Profesorke 
PhDr. Blanke Říchovej, CSc. za  významný prínos v oblasti budovania politických vied v Českej republike 
a významný podiel pri vzniku a budovaní Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
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Detská univerzita sv. Cyrila  a  Metoda  v  Trnave  je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe. 
V Trnavskom samosprávnom kraji je projekt detskej univerzity UCM prvý svojho druhu. Jeho obsahový 
a tematický rámec je prispôsobený záujmom a požiadavkám detí s cieľom priblížiť im život na univerzite 
a na jednotlivých fakultách. Projekt Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa začal v roku 2013 
 a v súčasnosti je veľmi obľúbený, čoho dôkazom je každoročný nárast účastníkov detskej univerzity. 

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave spolu s ostatnými fakultami každoročne ponúka deťom počas letných 
prázdnin možnosť zapojiť sa do Detskej univerzity UCM a stať sa tak na chvíľu  „študentmi“ skutočnej 
univerzity. Každý detský študent si odnesie veľa vedomostí, zážitkov, nových priateľstiev, ale najmä 
skúsenosť so štúdiom na reálnej vysokej škole. Detskí študenti dostanú index, zúčastnia sa na zaujímavých 
prednáškach, seminároch i  exkurziách a na záver štúdia zažijú pravú vysokoškolskú promóciu, na ktorej 
dostanú diplom s titulom „KAMARÁT“.

DETSKÁ UNIVERZITA
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Fakulta sociálnych vied UCM participuje na výmennom programe Erasmus+ a spolupracuje s viac ako  
40 univerzitami v rámci Európy. Fakulta spolupracuje s medzinárodnými organizáciami ako ESN, AISEC.

Partnerské univerzity:
Andrássy Universität Budapest, Budapešť, Maďarsko
Bogazici University, Istanbul, Turecko
Euroázijská štátna univerzita L.N. Gumilyova, Astana, Kazachstan 
Faculty of Organization Studies in Novo Mesto, Slovinsko
Itä-Suomen Yliopisto - University of Eastern Finland, Kuopio, Fínsko
Karlova univerzita Praha, Fakulta sociálních věd, Česká republika
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Nemecko
Krakow University of Gdansk, Poľsko
Linnaeus University, Vaxjo, Švédsko 
Masarykova univerzita, Brno, Univerzita T. Bati, Zlín, Česká republika
Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva
Riga Stradins Universitäte, Riga, Lotyšsko
Sociálna humanitná fakulta, Univerzita F.M. Dostojevského v Omsku, Ruská federácia 
Sveučilište u Zadru, Zadar, Chorvátsko
Turgut Ozal University, Ankara, Turecko
Universidade Católica Portuguesa, Lisabon, Portugalsko
University of Bremen, Nemecko
University of Debrecen, Debrecín, Maďarsko
University of Tallinn, Tallinn, Estónsko
Univerzita Federika II., Neapol, Taliansko
Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika 
Univerzita v Novom Sade, Fakulta ekonomická, Subotica, Srbsko 
Univsersidad Carlos III de Madrid, Španielsko
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poľsko
Uralská federálna univerzita v Jekaterinburgu, Ruská federácia
Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii, Veliko Turnovo, Bulharsko
Vytautas Magnus University, Litva
Yalova University, Yalova, Turecko

PARTNERSKÉ UNIVERZITY
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FSV V SKRATKE

• dynamické a moderné pracovisko s priateľskou a motivujúcou atmosférou

• moderné štúdium s individuálnym prístupom

• vlastná profilácia budúceho povolania

• bohatý športový a kultúrny život    

• laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe

• špecializovaná akademická knižnica

• indexované vedecké časopisy Slovak Journal of Political Sciences, Slovenská revue pre verejnú politiku 
a verejnú správu, European Journal of Transformation Studies

• medzinárodná vedecká konferencia Publicy

• organizácia celoslovenskej Olympiády o Európskej únii pre stredné školy

• členstvo v najprestížnejšej medzinárodnej politologickej asociácii IPSA

• partnerstvo (memorandum o porozumení) s Európskou organizáciou pre verejné právo (European 
Public Law Organization), s Ústavom politických vied SAV, Ministerstvom zahraničných vecí a 
európskych záležitostí, Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny

• sídlo Slovenskej spoločnosti pre verejnú správu pri SAV

• podpora zahraničných mobilít a študentských stáží

@fsvucm
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Projekt Univerzity tretieho veku UCM vznikol v roku 2013 a trval až do roku 2018. Prostredníctvom tohto 
úspešného projektu participovala FSV UCM v Trnave na celoživotnom záujmovom vzdelávaní občanov. 
Univerzita tretieho veku sprístupňovala poznatky z vedeckých disciplín, ktoré študujúci využívali pre 
svoj osobný rozvoj a súčasne i v prospech spoločnosti. Vzdelávanie bolo určené populácii, ktorá dosiahla 
vek 45 rokov a mala záujem rozšíriť si vedomosti a osvojiť si praktické zručnosti. Univerzita tretieho 
veku ponúkala občanom možnosti pre kvalitné využitie voľného času, pozitívne sociálne zaradenie 
a udržiavanie duševnej a fyzickej rovnováhy.

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

 
Akadémiu strieborného veku sme otvorili 8.10.2018. Vzdelávací program niesol názov Kognícia 
samosprávnych krajov v Slovenskej republike v dimenziách historického, sociálneho a kultúrno-
spoločenského diania. Akadémia strieborného veku je špecifickou súčasťou celoživotného vzdelávania. Jej 
základnou charakteristikou je, že poskytuje seniorom vzdelanie na najvyššej možnej, teda vysokoškolskej 
úrovni, čím sa líši od iných foriem osvetovej a vzdelávacej činnosti. Pri tvorbe vzdelávacích programov pre 
seniorov vychádzame z rôznorodosti danej skupiny, nakoľko sa seniori odlišujú  psychikou a poznávacími 
schopnosťami, ale aj fyzickou zdatnosťou. Vzdelávací študijný program je orientovaný nielen na spomínané 
získavanie poznatkov či informácií, ale dôraz je kladený na možnosti, ktoré dáva forma organizovaného 
záujmového vzdelávania alebo riadeného sebavzdelávania. To je ďalší aspekt, prečo naši seniori zostávajú 
neustále aktívni, platí a funguje interakčná rovina medzi nimi a pedagógmi. Ich polemické fóra sú zanietené 
a korenené úžasnými životnými skúsenosťami, čo prináša efekt pre obe zúčastnené strany.

AKADÉMIA STRIEBORNÉHO VEKU
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Cenu udeľuje Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave svojim významným 
osobnostiam, ktoré sa zaslúžili a aktívne participovali na rozvoji fakulty a zaslúžili sa o šírenie jej 
dobrého mena.

Prof. Mgr. Ladislav Macháček, PhD. vyštudoval filozofiu na FF UK v Bratislave a doktorandské štúdium 
sociológie ukončil na Sociologickom ústave SAV.  Titul docent získal v sociálnej pedagogike a titul 
profesora v pedagogike. Pôsobil ako vedecký pracovník na Sociologickom ústave a následne začal 
pracovať na Katedre pedagogiky FF UCM v Trnave. Od roku 2010 do roku 2015 pracoval na Katedre 
politických vied Fakulty sociálnych vied UCM.  Významným vedeckým a pedagogickým spôsobom sa 
zaslúžil o šírenie dobrého mena fakulty. Svoj profesionálny a vedecký záujem venoval mládeži.

Ocenení akademickí pracovníci:

/2016/ prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc. za výrazný podiel pri budovaní fakulty a študijného programu 
Sociálne služby a poradenstvo

/2016/doc. JUDr. Jana Reschová, CSc., za zásluhy o vznik fakulty a garantovanie študijných programov 
politológia a verejná správa

/2016/doc. PhDr. Milan Čáky, CSc., za zásluhy o vznik fakulty a vedenie Akademického senátu fakulty 
v rokoch 2012-2015

/2016/prof. Dr. Ryszard Czarny, PhD., za výraznú publikačnú činnosť a budovaní medzinárodného 
kreditu fakulty

/2016/prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., za výrazný podiel na rozvoji fakulty a študijného programu 
Verejná politika a verejná správa

/2018/doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., za dlhodobý prínos pre rozvoj výchovno-vzdelávacej 
a publikačnej činnosti v študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo

/2018/doc. PhDr. Jozef Klavec, PhD., za dlhodobý prínos a rozvoj vo výchovno-vzdelávacej a publikačnej 
činnosti v študijnom programe Európske štúdiá

CENA PROF. LADISLAVA MACHÁČKA
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