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I. Základné informácie o fakulte 

Názov fakulty: Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy 

Začlenenie vysokej školy: Vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké 
školy ani medzi odborné vysoké školy 

Typ vysokej školy: Súkromná vysoká škola 

Poslanie Fakulty psychológie: Pôsobenie v oblasti psychologického vzdelávania, rozvíjanie a 
rozširovanie ponuky ďalších akreditovaných študijných programov v jeho všetkých troch 
stupňoch štúdia. Uskutočňovanie plnohodnotnej vedeckej práce a systematické vnášanie jej 
výsledkov do obsahu študijných predmetov. 

Vedenie fakulty: 

Dekan:  
Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., prvé funkčné obdobie, vymenovaný dňa 1.2.2012 
 
Prodekani:  
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. 
prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy 
 
PhDr. Katarína Hennelová, PhD. 
prodekanka pre pedagogickú činnosť 

Tajomníčka fakulty:  

PaedDr. Jana Sádovská, PhD. 

Akademický senát Fakulty psychológie PEVŠ 

(k 31.12.2013) 

Predsedníčka:  
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.  
Funkčné obdobie: 16.12.2011- 16.12.2015 
Začiatok funkcie: 16.12.2011 
Zamestnanec 
 
Predsedníctvo: 
Mgr. Eva Radová - podpredsedníčka 
Funkčné obdobie: 16.12.2011-16.12.2015 
Začiatok funkcie:16.12.2011 
Zamestnanec 
 
Mgr. Beáta Dvorská, PhD. - tajomníčka 
Funkčné obdobie: 16.12.2011-16.12.2015 
Začiatok funkcie:16.12.2011 
Zamestnanec 
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Členovia: 
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. 
Funkčné obdobie: 16.12.2011- 16.12.2015 
Začiatok funkcie: 16.12.2011 
Zamestnanec 
 
Mgr. Veronika Boleková 
Funkčné obdobie: 26.2.2013- 16.12.2015 
Začiatok funkcie: 26.2.2013 
Študent doktorandského štúdia 
 
Veronika Ferancová 
Funkčné obdobie: 16.12.2011-16.12.2015 
Začiatok funkcie: 16.12.2011 
Študent 
 
Patrik Kopec 
Funkčné obdobie: 16.12.2011-16.12.2015 
Začiatok funkcie: 16.12.2011 
Študent 
 
 

Vedecká rada Fakulty psychológie PEVŠ 

(k 31.12.2013) 
 

Predseda:  
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. – Psychológia  

Interní členovia:  
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - Psychológia 
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - Psychológia 
doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD. – Psychologia a metodológia psychológie 
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. – Sociálna psychológia a psychológia práce 
PhDr. Katarína Hennelová, PhD. – Vývinová psychológia 
PhDr. Desanka Kanderová, PhD. – Sociálna a pracovná psychológia 
Mgr. Beáta Dvorská, PhD. – Sociálna a pracovná psychológia 

Externí členovia:  
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. - Psychológia 
prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc. – Psychológia 
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. – Pedagogika a psychológia  

Spolu: 11 

Interných: 8 

Externých: 3 
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Profesorov: 5 s DrSc.: 2 

Docentov: 3 s CSc., PhD. 3 

Bez titulu prof., doc.:   3 bez ved. hodnosti: 0 

 

Disciplinárna komisia Fakulty psychológie PEVŠ 

(k 31.12.2013) 

Predsedníčka: 
PhDr. Katarína Hennelová, PhD. – zamestnanec 
Členovia: 
Mgr. Beáta Dvorská, PhD. – zamestnanec 
Barbora Mošovská – študent 
 

II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností Fakulty psychológie 

OZ Profkreatis v spolupráci s Fakultou psychológie PEVŠ zorganizovali medzinárodnú 
konferenciu s názvom „Psychologické aspekty kvality školy“, ktorá  sa konala  dňa 16.10.2013 
v priestoroch Miestneho úradu Bratislava - Ružinov. Konferencia sa konala pod záštitou 
starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov Ing. Dušana Pekára. Odborným garantom 
konferencie bola prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. a prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. 
Zámerom konferencie bolo integrovať slovenské a  zahraničné poznatky či skúsenosti 
týkajúce sa psychologických aspektov kvality školy. Z konferencie je vydaný zborník. 
       Fakulta psychológie realizovala pre študentov dňa 4.4.2013 prednášku zahraničného 

pedagóga dr. Andreasa Hendricha (Mníchov, Nemecko) na tému „Creative approach to the 

solution of scientific problems“ v budove fakulty. Ďalšia prednáška zorganizovaná pre 

študentov Fakulty psychológie sa konala 17.10.2013 a bola to prednáška PhDr. Jany 

Zapletalovej (Česká republika) na tému „Škola na ceste k inkluzivnímu vzdělávaní“.  

Poslednou prednáškou organizovanou na Fakulte psychológie PEVŠ v roku 2013 bola 

prednáška prof. Paulíka (Česká republika)  na tému „Súčasné psychologické chápanie stresu“ 

a „Zvládanie záťaže mužmi a ženami“, ktorá sa konala 3.12.2013. 

       Ďalšou dôležitou aktivitou Fakulty psychológie PEVŠ v roku 2013 bolo podpísanie zmluvy 

o zahraničnej spolupráci v programe Erasmus s univerzitami:  

• v Portugalsku - Universidade de Trás-os-montes e Alto Douro – UTAD 
• v Českej republike: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita 

 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní   

 
a. Údaje o študijných programoch, v ktorých Fakulta psychológie PEVŠ poskytuje 

vysokoškolské vzdelávanie sú uvedené v tabuľke č. 15.  
Štúdium na fakulte sa realizuje v súlade so zákonom o vysokých školách a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa akreditovaných študijných programov. 
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      Na fakulte sa v roku 2013 realizovali nasledovné študijné programy: 
    -  Študijný program bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň) Psychológia v študijnom 

odbore 3.1.9. psychológia: Program poskytuje študentom všeobecnú orientáciu 
v základných psychologických disciplínach, subdisciplínach a iných príbuzných 
odboroch, ktoré sa vzťahujú k psychológii. Okrem odborných psychologických 
vedomostí zahŕňa metodologickú prípravu pre porozumenie alebo realizáciu 
psychologických výskumov. 

     -  Študijný program magisterského stupňa štúdia (2. stupeň) Sociálna a poradenská   
psychológia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia: Pripravuje študentov pre 
nezávislú profesionálnu prax psychológa v rámci aplikovaných oblastí psychológie 
(menovite sociálna a poradenská psychológia). Kurikulum magisterského študijného 
programu Sociálna a poradenská psychológia je v súlade so súčasnými návrhmi 
Európskej federácie psychologických asociácií (EFPA) pre prípravu, vzdelávanie 
a kvalifikáciu psychológov v krajinách EÚ. Štúdium je zamerané na to, aby absolvent 
disponoval primárnymi kompetenciami, ktorými sú komunikácia, formulácia 
a špecifikácia cieľov, diagnostika, intervencia, evaluácia a rozvoj. 

   - Študijný program magisterského stupňa štúdia (2. stupeň) Školská a pracovná 
psychológia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia: Pripravuje študentov pre 
nezávislú profesionálnu prax psychológa v rámci aplikovaných oblastí psychológie 
(menovite školská a pracovná psychológia) Kurikulum magisterského študijného 
programu Školská a pracovná psychológia vychádza zo súčasných návrhov EFPA 
(Európskej federácie psychologických asociácií) pre prípravu, vzdelávanie 
a kvalifikáciu psychológov v krajinách EÚ. Je doplnený o nový rozmer 
„biodromálnosti“. Ide o prípravu a vzdelávanie psychológa fungujúceho v procese 
edukácie, ktorá prebieha na celej biodromálnej dráhe človeka. 

  -  Študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) Školská psychológia 
v študijnom odbore 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia:  

        Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú 
prácu. Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom 
vedeckom poznaní a sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania 
vo svojom odbore.  

 
         Fakulta nemala v priebehu roka 2013 pozastavené žiadne študijné programy. 
         Ďalšie údaje o študijných programoch Fakulty psychológie PEVŠ sú uvedené v tabuľke  
         č. 15 
   
b.   Údaje o študentoch a ich štruktúre sú v tabuľkách č. 1 a 1a.   
       K 31.12. 2013 študovalo na fakulte 285 študentov. V porovnaní s uplynulým rokom nastal 

nárast o 107 študentov. 
       V prvom stupni študovalo 212  študentov, čo predstavuje 74% z celkového počtu 

študentov. Z toho bolo 118 denných a 94 externých študentov. Z celkového počtu 212 
študentov boli 4 zahraniční študenti. V porovnaní s uplynulým rokom nastal nárast 
študentov na bakalárskom stupni štúdia o 70 študentov. 

      V druhom stupni študovalo 63 študentov, čo predstavuje 22% z celkového počtu 
študentov.  Z toho bolo 21 denných a 42 externých študentov.  Z celkového počtu 63 
študentov boli 2 zahraniční študenti. V porovnaní s uplynulým rokom nastal nárast 
študentov na magisterskom stupni štúdia o 31 študentov. 



 6

      V treťom stupni  študovalo 10 študentov, čo z celkového počtu študentov predstavuje  
4%. Z toho boli 4 denní a 6 externí študenti.  Z celkového počtu 10 študentov bol 1 
zahraničný študent. V porovnaní s uplynulým rokom nastal nárast študentov na 
doktorandskom stupni štúdia o 6 študentov. 

 
       Údaje o počte študentov a ich štruktúre sú v tabuľkách č. 1 a 1a. 
 
c.   netýka sa1 

 
d.  Údaje o záujme o štúdium na Fakulte psychológie a výsledkoch prijímacieho konania : 

     Bakalárske štúdium:    

      Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia  
je: 

• získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania 
ukončeného maturitou 

• úspešné zloženie prijímacej skúšky. 

Uchádzač o bakalárske štúdium si v stanovenom termíne podá prihlášku výhradne 
elektronickou formou. Dekan fakulty môže predĺžiť termín na podávanie prihlášok, resp. 
určiť ďalší termín na podávanie prihlášok na štúdium a realizovať na to nadväzujúce 
prijímacie konanie. Cudzinci môžu byť prijatí na štúdium s podmienkou že preukážu 
znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B2. Táto podmienka sa netýka občanov 
Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka. 
Prihlášku na bakalárske štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ v roku 2013 podalo 238 
uchádzačov, z toho 127 na dennú formu štúdia a 111 na externú formu štúdia. 
Z celkového počtu 238 sa na prijímacom konaní zúčastnilo 168 uchádzačov, z toho 97 na 
dennú formu a 71 na externú formu. Na štúdium bolo prijatých 164 študentov, z toho 96 
na dennú formu a 68 na externú formu štúdia. Na bakalárske štúdium sa  zapísalo 92 
študentov, z toho 55 denných a 37 externých študentov. 

 
      
      Magisterské štúdium:  

 
     Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v dennej i externej forme 
štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 3.1.9. 
psychológia alebo absolvovanie magisterského štúdia v študijnom odbore 1.1.1. 
učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe psychológia – v kombinácii 
s ďalším akademickým / profesijným / umeleckým predmetom. Absolvovaním uvedených 
študijných odborov uchádzači splnia požiadavku získania 180 kreditov za požadované 
základné a aplikované psychologické disciplíny, čo ich oprávňuje vstúpiť do II. stupňa 
vysokoškolského štúdia. 
Prihlášku na magisterské štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ v roku 2013 podalo 56 
uchádzačov, z toho 20 na dennú formu štúdia a 36 na externú formu štúdia. 
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Na štúdium bolo prijatých 44 študentov, z toho 19 na dennú formu a 25 na externú 
formu štúdia bez prijímacích pohovorov. Na magisterské štúdium sa  zapísalo 31 
študentov, z toho 11 denných a 20 externých študentov. 

 
Doktorandské štúdium: 

      
      Základné podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú absolvovanie: 
 

a) druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom odbore Psychológia, 
b)  prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku 

v študijnom odbore Psychológia alebo v príbuznom študijnom odbore, 
c) druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom programe Učiteľstvo 

akademických predmetov Psychológia + druhý predmet a po absolvovaní 
akreditovaného magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore Psychológia 
na Fakulte psychológie PEVŠ. 

 
        Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan. 

Obsahom prijímacieho konania je vedecká rozprava o téme dizertačnej práce. Prijímacia 
komisia vyhodnotí výsledky prijímacích skúšok na neverejnom zasadnutí. Ak boli na jednu 
tému prihlásení viacerí uchádzači, určí poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov. 
Prihliada sa aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti a výsledky inej odbornej 
činnosti. 
      Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred 
prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného odboru, 
ako aj schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky 
dizertačnej práce. 

            S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne. Oznámením 
rozhodnutia o prijatí na štúdium študijného programu Školská psychológia vzniká 
uchádzačovi právo zapísať sa na štúdium na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej 
školy. Podmienkou zápisu je úhrada poplatku za štúdium (týka sa iba externej formy 
štúdia). 

Prihlášku na doktorandské štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ v roku 2013 podalo 
13 uchádzačov, z toho 8 na dennú formu štúdia a 5 na externú formu štúdia. 
Na prijímacom konaní sa zúčastnilo 13 uchádzačov, z toho 8 na dennú formu a 5 na 
externú formu. Na štúdium bolo prijatých 6 študentov, z toho 2 na dennú formu a 4 na 
externú formu štúdia. Na doktorandské štúdium sa  zapísalo 6 študentov, z toho 2 denní 
a 4 externí študenti. 

        Údaje o záujme o štúdium na Fakulte psychológie a výsledkoch prijímacieho konania 
sú uvedené v tabuľkách č. 3a, 3b a 3c.   

 
IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania  

Na Fakulte psychológie PEVŠ sa systém ďalšieho vzdelávania realizoval prostredníctvom 
rigorózneho konania a programu celoživotného vzdelávania (Univerzita tretieho veku). 
 

Fakulta psychológie je oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych 
prác v študijnom odbore 3.1.9. psychológia. Po ich vykonaní môže udeľovať akademický titul 
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„doktor filozofie“ (PhDr). Prihlášku na rigorózne konanie podáva absolvent magisterského 
stupňa štúdia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia dekanovi fakulty. Rigorózne konanie sa 
začína podaním prihlášky v písomnej forme. Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej 
práce uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej, spravidla 
vedeckej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je 
spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe, tvorivo ich rozvíjať a je 
schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi. 
       V roku 2013 si na rigorózne konanie podali prihlášku 2 uchádzači, z toho 1 uchádzačka 
úspešne vykonala rigoróznu skúšku v decembri 2013 a bol jej udelený titul PhDr. 

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvorila v akademickom roku 2013/2014 
prvý ročník programu celoživotného vzdelávania „Základy psychológie - teória 
a prax“. Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov 
so základmi psychológie prostredníctvom poznatkov základných a aplikovaných 
psychologických disciplín. Uvedený program je súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona 
č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom 
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štúdium sa realizuje formou 
odborného, interaktívneho a prakticky orientovaného vzdelávania. Prínosom pre každého 
účastníka vzdelávacieho programu je uspokojenie svojich záujmov, zapájanie sa 
do spoločenského diania a všeobecný rozvoj osobnosti. Počet aktívnych študentov v roku 
2013 je 19. 
   

V. Informácie o výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti 
 

a) V roku 2013 Fakulta psychológie podala žiadosť o dva výskumné granty. Tieto žiadosti 

neboli úspešné a finančné prostriedky neboli pridelené.  

Prehľad podaných grantov: 

Grantová 

agentúra 

Domáce 

(D) / 

zahranič

né (Z) 

Číslo 

projektu 

Priezvisko, meno  

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa projektu  

Názov projektu  
Dátum 

podania 

Žiadané 

finančné 

prostried

ky (v 

EUR) 

APVV 
Domáci 

grant  

 APVV-

0710-12 

doc., Mgr. Elena Lisá, 

PhD. 

Nový trend vysokoškolskej 

prípravy psychológov – 

možnosti prepojenia teórie a 

praxe 

19.1.2013 249 924 

Vega 
Domáci 

grant  
 1/0346/14 

doc., Mgr. Elena Lisá, 

PhD. 

Sebapoznanie v kontexte 

kariérového plánovania 

vysokoškolákov 

24.4.2013 18 000 
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V roku 2013 požiadal prof. PhDr. T. Kollárik, DrSc. ako hlavný riešiteľ výskumného 

projektu Vega č. 1/0574/12 o zmenu riešiteľského pracoviska. Fakulta psychológie PEVŠ bola 

uznaná ako nové hlavné pracovisko výskumného grantu s informáciou, že dotácia z MŠVVaS 

SR na riešenie nebude pridelená, keďže projekt bude ďalej riešený na súkromnej vysokej 

škole.  

            Na tomto grante v roku 2013 participovali 4 tvoriví pracovníci FPs PEVŠ. Na projekte 

neparticipovali študenti fakulty. 

Úspešné žiadosti o granty, bez pridelenia finančných prostriedkov z dôvodu riešenia 

grantu na súkromnej vysokej škole: 

 

Grantová 

agentúra 

Domáce 

(D) / 

zahranič

né (Z) 

Číslo 

projektu 

Priezvisko, meno  

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa projektu  

Názov projektu  
Obdobie 

riešenia 

Žiadané 

finančné 

prostried

ky (v 

EUR) 

v roku 

2013 

Vega 
Domáci 

grant  
 1/0574/12 

prof., PhDr. Teodor 

Kollárik, DrSc. 

Motivácia k výkonu, teória, 

empíria, diagnostika 

2012 - 

2014 
10 000 

 

Riešené granty v roku 2013, s participáciou všetkých zamestnancov Fakulty psychológie 

PEVŠ: 

Kód projektu: NFP 26140230012 
Názov projektu: Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej 

školy 
Agentúra/grantová schéma: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
štrukturálne fondy EÚ 
Suma získaných finančných prostriedkov: 406 921,76 eur 
Rok schválenia projektu: 2012 
Časové rozpätie projektu: 2013 - 2015 
Garant Fakulty psychológie: prof., PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. 
Web: http://www.paneurouni.com/sk/projekty/medzinarodnou-spolupracou-ku-kvalite-

vzdelavania-pevs/o-projekte/ 

 

b) V roku 2013 Fakulta psychológie PEVŠ neevidovala výskumnú činnosť podporovanú zo 

zahraničných grantových schém. 
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c) V roku 2013 Fakulta psychológie PEVŠ neevidovala výskumnú činnosť nepodporovanú   

z grantov.  

d) V roku 2013 Fakulta psychológie PEVŠ neevidovala činnosti, prostredníctvom ktorých   

zabezpečuje využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi. 

e) V roku 2013 Fakulta psychológie PEVŠ neevidovala činnosti a výsledky špecializovaných 

výskumných a vývojových pracovísk a špecializovaných umeleckých pracovísk. 

f) V roku 2013 Fakulta psychológie PEVŠ neevidovala existenciu vnútornej grantovej schémy  
o cieľoch, počte podaných/podporených projektov a pod. (ak existuje).  
 

VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 
 

Fakulta psychológie PEVŠ v roku 2013 nerealizovala habilitačné a inauguračné konania. 

V roku 2013 podala Fakulta psychológie PEVŠ návrh na akreditáciu habilitačného 

a inauguračného konania v zmysle zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v študijnom 

odbore: 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia. Navrhovaný akreditačný spis 

bude posudzovaný v roku 2014. 

VII. Zamestnanci vysokej školy 

Údaje o kvalifikačnej štruktúre pedagógov Fakulty psychológie sú uvedené v tabuľke č. 
10. V súvislosti s neustálym rozširovaním štúdia očakávame nárast počtu a zvyšovanie 
kvalifikácie pedagógov. Výučba na Fakulte psychológie sa zabezpečuje aj prostredníctvom 
externých učiteľov. Zhodnotenie uskutočnených výberových konaní je uvedené v tabuľke č. 
9.  

Počet všetkých zamestnancov Fakulty psychológie k 31.12.2013 je 15. Z  celkového 
počtu zamestnancov je 11 pedagogických pracovníkov a 4 administratívni zamestnanci. 
Veková štruktúra všetkých zamestnancov Fakulty psychológie PEVŠ k 31.12.2013: 

Graf č. 1 Veková štruktúra zamestnancov Fakulty psychológ ie PEVŠ

0

1

2

3

4

5

6

do 30 rokov do 40 rokov do 50 rokov do 60 rokov do 70ro kov

 
V termíne od 2.12.2013 do 6.12.2013 sa na FPs PEVŠ zúčastnil zahraničného 

prednáškového pobytu Erasmus prof. PhDr. Karel PAULÍK, CSc. (Filozofická fakulta, Ostravská 
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univerzita, Katedra psychológie). Prezentoval prednášku na témy: 1. Súčasné psychologické 

chápanie stresu; 2. Zvládanie záťaže mužmi a ženami. 

  
V roku 2013 sa pracovníci Fakulty psychológie PEVŠ zúčastnili týchto konferencií: 

 

názov konferencie: Organizátor 

miesto 

konania: 

dátum 

konania: V/O Z/D/M 

Z/Š/D 

Psychologické aspekty kvality školy 

OZ 

Profkreatis 

FPs PEVŠ 

Bratislava, 

MÚ Ružinov 16.10.2013 V DM 

Z 

Š 

D 

School psychology 

ISPA, Faculty 

of 

Psychology, 

University of 

Porto 

Porto, 

Portugalsko

,  

Faculty of 

Psychology, 

University 

of Porto 16.-20.7.2013 V ZM 

Z 

31. Medzinárodná vedecká  

konferencia Psychologické dni 

SPS, 

Bratislava 

Bratislava, 

FSEV UK 11.-13.9.2013 V DM 

Z 

D 

Osobnosť v kontexte kognícií, 

emocionality a motivácií 

FF UK, 

Bratislava 

Bratislava, 

FF UK 

27.-

28.11.2013 V DM 

Z 

D 

Psychologie práce a organizace 2013 

Katedra 

psychologie, 

Filozofická 

fakulta, 

Palackého 

univerzita 

Olomouc, 

ČR 

22. - 23. 5. 

2013 O ZM 

Z 

Sociálne procesy a osobnosť 2013 

Psychologický 

ústav AV ČR Třešť, ČR 

23.-25. 9. 

2013 V ZM 

D 

Vzdelaním a poradenstvom k lepšej 

uplatniteľnosti na trhu práce 

Národný 

ústav 

celoživotnéh

o vzdelávania 

Bratislava, 

SR 5.-6.11.2013 O D 

Z 

SEPI XXIX annual meeting in 

Barcelona 

Society for 

the 

Exploration 

of 

Psychoterapy 

Barcelona, 

Španielsko 6.-9.6.2013 V ZM 

Z 
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integration 

Mezinárodní Masarykova 

konference pro doktorandy a mladé 

vědecké pracovníky 

Akademické 

združenie 

Magnanimita

s 

www.mmk.

econferenc

e.cz (online 

konferencia

) 9.-13.12.2013 V ZM 

D 

Psychológia (v) škole SAUP, PF UK 

Pedagogick

á fakulta, 

UK, 

Bratislava 

14.-

15.11.2013 V DM 

Z 

Psychologická diagnostika: Výzkum, 

prevence a poradenství 

Institut pro 

výzkum dětí, 

mládeže a 

rodiny, 

Katedra 

psychologie 

FSS MU 

FSS MU, 

Brno 

19.-21.6.2013 V ZM Z 

D 

Vysvetlivky: V/O = povaha konferencie vedecká (V), odborná (O) 

Z/D/M = medzinárodná (M) / domáca (D) / zahraničná (Z) 

Z/Š/D = aktívni účastníci zamestnanci (Z), študenti (Š), doktorandi (D) 

 

V roku 2013 Fakulta psychológie PEVŠ organizovala tieto konferencie: 

 

názov konferencie: Organizátor 

miesto 

konania: 

dátum 

konania: V/O Z/D/M 

Z/Š/D 

Psychologické aspekty kvality školy 

OZ 

Profkreatis 

FPs PEVŠ 

Bratislava, 

MÚ Ružinov 16.10.2013 V DM 

Z 

Š 

D 

Vysvetlivky: V/O = povaha konferencie vedecká (V), odborná (O) 

Z/D/M = medzinárodná (M) / domáca (D) / zahraničná (Z) 

Z/Š/D = aktívni účastníci zamestnanci (Z), študenti (Š), doktorandi (D) 

 

VIII. Podpora študentov  
 

Jednou z foriem podpory študentov sú aj štipendiá. Paneurópska vysoká škola poskytuje 
štipendiá zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. V roku 2013 bola Fakulte psychológie 

PEVŠ pridelená suma na vyplácanie motivačných štipendií vo výške 3.415 Eur. Rozdelenie 
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sumy medzi oprávnených študentov sa uskutočňuje v zmysle smernice „Štipendijný 

poriadok“ z r. 2008. Fakulta psychológie za akademický rok 2011/2012 vyplatila motivačné 

štipendium 4 študentom denného štúdia a 5 študentom externého štúdia (čo predstavuje 

10% študentov denného a 10% študentov externého štúdia zo stavu študentov ku dňu 

31.10.2011). Výška motivačného štipendia sa pre denných študentov pohybovala v rozsahu 

od 165 – 300 Eur a pre externých študentov v rozsahu od 400 - 500 Eur. Motivačné 

štipendium bolo priznané študentom za vynikajúce plnenie študijných povinností a kritérium 

pre rozhodovanie bolo poradie študentov podľa váženého študijného priemeru. 

IX.       Podporné činnosti vysokej školy 

Vzdelávacie a vedecké pôsobenie fakulty podporuje priebežná modernizácia ich 
elektronického zabezpečenia, priebežné dopĺňanie knižničného fondu. Komfortné vybavenie 
pracovísk, lokalizácia knižnice ako aj možnosti stravovania pre zamestnancov a študentov 
fakulty priamo v jej areáli vytvárajú priaznivé podmienky pre organizovanie a 
uskutočňovanie vzdelávacích a vedeckých aktivít. 

IX. Rozvoj fakulty 
 

Rozvoj Fakulty psychológie sa uskutočňoval v súlade s dlhodobým zámerom 
Paneurópskej vysokej školy. V hodnotenom období boli napĺňané opatrenia posilňujúce 
kvalitné pôsobenie fakulty v rozhodujúcich oblastiach jej pôsobenia. 
 
 

X. Medzinárodné aktivity fakulty 
 
Fakulta psychológie podpísala zmluvu o zahraničnej spolupráci v programe Erasmus 

s univerzitami:  

• v Portugalsku - Universidade de Trás-os-montes e Alto Douro – UTAD 
• v Českej republike: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita 

 

XI. Kontaktné údaje 

 
Adresa: 
 
Paneurópska vysoká škola 
Fakulta psychológie 
Tematínska 10 
851 05 Bratislava 
 
Dekan: 
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. 
Tel.: 00421/2 68 20 36 81 
E-mail: teodor.kollarik@paneurouni.com 
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Tajomníčka fakulty: 
PaedDr. Jana Sádovská, PhD. 
Tel.: 00421/ 2 68 20 36 83 
E-mail: jana.sadovska@paneurouni.com 

 

XII. Prílohy 

 

1. Tabuľková príloha k Výročnej správe o činnosti Fakulty práva PEVŠ za rok 2013 

 

V Bratislave, 28.2.2014 

 

 

 

prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.                                                                                                                                                                                                                   
dekan fakulty 


