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Preambula 

Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“), v zmysle § 4 zákona č. 

568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, organizuje 

prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania EU v Bratislave (ďalej len „CCV EU 

v Bratislave“) vzdelávanie formou Univerzity tretieho veku (ďalej len „UTV“) ako súčasti 

celoživotného vzdelávania starších občanov.  

I. Úvod 

Čl. 1 Úvodné ustanovenia 

1. Zásady a pravidlá štúdia na UTV (ďalej len „Zásady a pravidlá štúdia") upravujú spôsob 

organizácie, priebehu, riadenia a financovania štúdia na UTV. 

2. Zásady a pravidlá štúdia sú záväzné pre všetkých študentov, lektorov a ostatné osoby 

zúčastnené na aktivitách UTV. 

Čl. 2 Poslanie UTV 

1. Poslaním UTV je vhodnou formou sprístupniť uchádzačom nové poznatky, vedomosti a 

zručnosti, zamerané na rozvoj ich osobnosti v súlade s misiou a víziou EU v Bratislave. 

2. UTV realizuje svoj program v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej 

republike a nadväzuje na gerontologický program UNESCO.  

II. Činnosť UTV  

Čl. 3 Manažovanie činnosti UTV 

1. Výkonným pracoviskom UTV je CCV EU v Bratislave.  

2. Manažovaním UTV je rektorom poverený zamestnanec zaradený v útvare vzdelávacích 

činností 2 CCV EU v Bratislave. 

3. Zamestnanec poverený manažovaním UTV najmä:  

a. zabezpečuje organizačné a administratívne práce spojené s manažovaním a 

koordináciou činnosti UTV, vrátane študijnej agendy, zostavovania harmonogramu 

štúdia, organizácie zápisov na štúdium, organizácie odovzdávania osvedčení o skončení 

štúdia, kontroly priebehu vzdelávacích aktivít, prípravy dohôd o vykonaní práce s 

lektormi UTV a manažovania finančných prostriedkov UTV,  

b. zodpovedá za plnenie úloh v oblasti materiálneho a ekonomického zabezpečenia 

vzdelávacích aktivít UTV a dodržiavanie súvisiacich platných predpisov, 

c. participuje na schvaľovaní študijných plánov UTV, vyhodnocuje činnosť UTV a 

zastupuje ju navonok. 

4. Zástupcovia jednotlivých fakúlt EU v Bratislave, resp. inštitúcií participujúcich na 

vzdelávacích aktivitách UTV zodpovedajú najmä za: 

a. tematickú prípravu študijných plánov UTV,  

b. koordináciu tvorby študijných plánov, 

c. zabezpečenie lektorov, 

d. odbornú úroveň vzdelávacieho procesu na UTV. 

 

 



Čl. 4 Lektori UTV 

1. Na UTV prednášajú učitelia a vedeckí pracovníci EU v Bratislave, participujúcich 

vysokých škôl, ako aj vybraní kvalifikovaní odborníci z iných inštitúcií a hospodárskej 

praxe. 

2. Za výber lektorov zodpovedá určený zástupca príslušnej fakulty EU v Bratislave alebo 

participujúcej inštitúcie. 

3. Na realizáciu výučby sa s lektormi UTV uzatvára dohoda o vykonaní práce. 

4. Povinnosťou lektorov UTV je najmä: 

a. realizovať výučbu na požadovanej odbornej úrovni,  

b. realizovať výučbu v termínoch podľa harmonogramu štúdia,  

c. vypracovať zoznam odporúčanej literatúry z daného študijného programu,  

d. vypracovať študijné materiály. 

Čl. 5  Ekonomické zabezpečenie činnosti UTV 

1. Výdavky spojené s činnosťou UTV sú hradené z príjmov UTV získaných najmä z: 

a. poplatku za štúdium,  

b. príspevkov participujúcich vysokých škôl a iných fyzických alebo právnických osôb, 

ktoré sa podľa svojich možností podieľajú na rozvoji činnosti UTV a jej materiálnom 

zabezpečení, 

c. dotácií a darov organizácií, spolkov a jednotlivcov. 

2. Prijaté finančné prostriedky UTV je možné použiť na:  

a. odmeňovanie zamestnancov UTV,  

b. odmeňovanie lektorov UTV, 

c. nákup študijnej literatúry a učebných pomôcok, 

d. úhradu nákladov spojených s činnosťou UTV (poštovné, telefón, atď.), 

e. nákup didaktickej a výpočtovej techniky a iných potrieb vzdelávacieho procesu UTV, 

f. cestovné zamestnancov UTV a lektorom z EU v Bratislave. 

III. Priebeh štúdia 

Čl. 6 Štruktúra štúdia 

1. Štúdium na UTV trvá 1 akademický rok (2 semestre) alebo 2 akademické roky (4 semestre) 

v závislosti od študijného programu. Študijný program tvorí v jednom akademickom roku 

14 vzdelávacích konzultácií v rozsahu spolu 28 vyučovacích hodín (2 vyučovacie 

hodiny/konzultácia) formou prednášok, praktických cvičení a exkurzií.  

2. V jednom akademickom roku je možné prihlásiť sa a zapísať sa na viac študijných 

programov súčasne. 

3. Otvorenie študijného programu je podmienené dostatočným počtom prihlásených 

uchádzačov v minimálnom počte 15. 

4. Akademický rok na UTV začína v októbri príslušného roka a končí v júni nasledujúceho 

roka. 



5. Detailné podmienky štúdia sú uvedené v „Sprievodcovi UTV“, ktorý sa vydáva vždy pre 

daný akademický rok. 

6. Študijný program UTV ako aj všetky informačné materiály k štúdiu UTV sa zverejňujú na 

webovom sídle UTV (ccv.euba.sk).  

Čl. 7 Prihlasovanie na štúdium, prijatie a poplatky za štúdium 

1. Na štúdium UTV sú uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky na základe písomnej prihlášky. 

Formulár prihlášky je k dispozícii na webovom sídle UTV (ccv.euba.sk).  

2. Podmienky prijatia na štúdium na UTV je: 

a. dosiahnuté minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie s 

maturitou,  

b. minimálny vek 45 rokov, 

c. úhrada poplatku za štúdium na UTV (v každom ročníku a v každom študijnom 

programe).  

3. Výška poplatku za štúdium na príslušný akademický rok je zverejnená v „Sprievodcovi 

UTV“ aktuálnom pre príslušný akademický rok. 

4. Poplatok za štúdium na príslušný akademický rok je uchádzač, prihlásený na štúdium na 

UTV, povinný uhradiť v termíne stanovenom UTV (spravidla minimálne 2 týždne pred 

plánovaným začiatkom štúdia v danom ročníku).  

5. V prípade, ak študent zanechá štúdium, príp. ak bez zdôvodnenia nenastúpi na štúdium, 

poplatok za štúdium sa nevracia. 

6. Uchádzači, prijatí na štúdium na UTV, obdržia všetky informácie o štúdiu na UTV spolu 

s pozvánkou na otvorenie štúdia v príslušnom akademickom roku a zápis na štúdium. 

7. Po zápise na štúdium UTV sa prijatý uchádzač stáva študentom UTV. Študent UTV sa 

nepovažuje za riadneho študenta EU v Bratislave ani žiadnej participujúcej vysokej školy 

v zmysle práv a povinností vyplývajúcich pre študentov zo zákona o vysokých školách. 

Čl. 8 Priebeh a hodnotenie štúdia 

1. Štúdium na UTV je organizované v dvojtýždňových intervaloch.  

2. Prítomnosť študenta na vzdelávacej aktivite sa zaznamenáva do výkazu o štúdiu každého 

študenta UTV. Prítomnosť zaznamenáva garant študijného programu alebo ním poverená 

osoba.  

3. Ukončenie každého semestra sa uskutočňuje formou ústnej rozpravy a odbornej diskusie.  

4. Výsledok ukončenia semestra sa zaznamenáva do výkazu o štúdiu spôsobom „absolvoval“ 

alebo „neabsolvoval“. Výsledok ukončenia semestra zaznamenáva do výkazu o štúdiu 

garant študijného programu alebo ním poverená osoba.  

5. Základnou podmienkou pre úspešné absolvovanie vzdelávania v danom študijnom 

programe je aktívna účasť študenta na všetkých vzdelávacích aktivitách daného študijného 

odboru (s povolením max. 3 neúčastí z plánovaného počtu aktivít daného študijného 

programu),  

6. Po úspešnom ukončení prvého ročníka štúdia dvojročného študijného programu študent 

UTV plynulo pokračuje v štúdiu v druhom ročníku rovnakého študijného programu. 



7. V prípade, že sa študent jednoročného alebo dvojročného študijného programu rozhodne 

v priebehu štúdia nepokračovať v štúdiu, považuje sa to za zanechanie štúdia bez získania 

osvedčenia o absolvovaní študijného programu. 

Čl. 9 Skončenie štúdia 

1. Štúdium na UTV končí: 

a. úspešným absolvovaním študijného programu, 

b. zanechaním štúdia. 

2. Dokladom o úspešnom absolvovaní štúdia na UTV je „Osvedčenie o absolvovaní UTV“. 

Doklad o absolvovaní štúdia na UTV sa odovzdáva spravidla slávnostným spôsobom.  

3. Osvedčenie o absolvovaní UTV sa nepovažuje za doklad o vzdelaní v zmysle zákona 

o vysokých školách, ani za potvrdenie o kvalifikačných predpokladoch na výkon povolania. 

Čl. 10 Práva a povinnosti študenta UTV 

1. Študent UTV má právo: 

a. zúčastňovať sa výučby podľa študijného plánu študijného programu a aktivít 

organizovaných pre študentov UTV, 

b. využívať čitárne a knižnicu za rovnakých podmienok ako študenti riadneho 

vysokoškolského štúdia, 

c. zapájať sa do vedeckovýskumnej a inej odbornej činnosti EU v Bratislave alebo 

participujúcej inštitúcie po vzájomnej dohode s inštitúciami, 

d. stravovať sa v zariadeniach EU v Bratislave počas konzultácií za podmienok určených 

pre verejnosť.  

2. Študent UTV má povinnosť: 

a. aktívne sa zúčastňovať na vzdelávacích aktivitách, 

b. plniť všetky študijné povinnosti vyplývajúce zo štúdia na UTV,  

c. individuálnym štúdiom si dopĺňať a rozširovať nadobudnuté vedomosti. 

IV. Záver 

Čl. 11 Záverečné ustanovenie 

1. Zásady a pravidlá štúdia na UTV CCV EU v Bratislave nadobúdajú účinnosť 1. 9. 2021. 

 

V Bratislave, dňa 3. 6. 2021 

 

 

 

............................................ 

             prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

                                                               rektor EU v Bratislave 
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