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Odbor „Politológia“
3-ročné bakalárske štúdium (Bc.)
2-ročné magisterské štúdium (Mgr.)

denné aj externé štúdium

Bez prijímacieho konania
Na prijatie stačí maturitné vysvedčenie

Predmety: dejiny politického myslenia, komparatívna politológia, 
medzinárodné vzťahy, teória politiky a teória demokracie, politická 
filozofia, politické dejiny, slovenské politické myslenie, ľudské a 
občianske práva, politická geografia a ďalšie.

Štúdium



Profil absolventa

 komplexné a kritické porozumenie 
politickému rozmeru ľudskej činnosti a 
poznávania

 všestranný vedomostný rozhľad s dôrazom na 
vedomosti humanitného charakteru

 intelektuálne zručnosti, ktoré vám umožnia 
správne porozumieť a reagovať na nové a 
meniace sa problémy a výzvy v oblasti 
vedeckého bádania o politike aj praktickej 
politickej činnosti

 uplatnenie sa v širšej škále povolaní 
obsahujúcich aktivity osobnej komunikácie, 
analytického myslenia, tvorby stratégií, 
presviedčania a mienkotvorby



Uplatnenie absolventov

Naši absolventi nachádzajú uplatnenie:
 v štátnej správe a samospráve
 v médiách
 v politických organizáciách
 v súkromnom sektore
 v školstve
 v mimovládnych organizáciách ...

Mgr. Matej Neumann, hovorca Union, a.s.,
predtým redaktor TV Markíza

Mgr. Ján Vrábel,
tvorca stratégií Ford Motor Company



Členovia katedry

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.
(politické dejiny, totalitné ideológie, 
sociálna politika)

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
vedúci katedry
(dejiny politického myslenia, komparatívna 
politológia, teória politiky, teória demokracie)



PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.
(slovenské politické myslenie, 
politická geografia)

prof. Uroš Pinterič, PhD.
(public policy analysis,
regional development)

doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA
(európska integrácia, európske politické strany)



Mgr. Tomáš Zálešák, PhD.
(morálna a politická filozofia, politická antropológia, 
filozofia vedy a metodológia)

PhDr. Pavol Krištof, PhD.
(medzinárodné vzťahy, moderné 
teórie politiky, teória ideológií)



Niektoré publikácie členov katedry



Ďalšie informácie nájdete

na stránke fakulty:
http://ff.truni.sk/

na stránke katedry:
http://ff.truni.sk/kat
edra-politologie

na facebooku:
http://www.faceboo
k.com/KatedraPolitol
ogieFFTU
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