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1. ÚVOD

Predkladaná Výročná správa Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave (ďalej len FSEV UK) za rok 2014 sumarizuje základné informácie
o výsledkoch aj smerovaní fakulty v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, medzinárodnej
spolupráce, hospodárskej činnosti, personálneho a materiálneho rozvoja i kvalifikačnej
štruktúry.
Výročná správa FSEV UK obsahuje údaje o jednotlivých akreditovaných študijných
programoch, ktoré fakulta zabezpečuje na všetkých troch stupňoch vysokoškolského
vzdelávania. Samostatnou súčasťou sú profily absolventov jednotlivých stupňov štúdia
v študijných programoch.
V časti štúdium správa obsahuje údaje o vývoji počtu uchádzačov, študentov
a absolventov. Vzhľadom na klesajúcu tendenciu uchádzačov, je zaujímavá predovšetkým
orientácia na uplatnenie absolventov FSEV UK na trhu práce, kde dlhodoba fakulta patrí
k vysokoškolským inštitúciám, ktorá neprodukuje nezamestnaných absolventov. V tejto
súvislosti FSEV UK začala spoluprácu s portálom, ktorý zbiera a analyzuje dáta
o absolventoch v praxi a požiadavkách trhu práce, ktoré následne budeme môcť zreflektovať
do študijných plánov a portfólia mimoštudijných aktivít zabezpečovaných na fakulte. Tým sa
stane štúdium na FSEV UK ešte zaujímavejším a hodnotnejším.
V časti veda správa sumarizuje údaje o publikačnej činnosti, grantoch,
medzinárodných výskumných a ďalších projektoch medzinárodnej splupráce, samostatne
o výstupoch študentov doktorandského štúdia, ako aj výsledkoch ukončených habilitačných
konaní a prebiehajúcom vymenúvacom konaní. Vzhľadom k prebiehajúcej komplexnej
akreditácii sa v správe nachádzajú kompletné výstupy ako aj ich zhodnotenie za ostatné
obdobie.
V správe reflektujeme aktuálne postavenie FSEV UK, ktorá je už piaty rok po sebe
hodnotená Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou v oblasti ostatné spoločenské
vedy na prvom mieste. Táto pozícia nás zároveň zaväzuje, aby sme nepoľavili zo snáh naďalej
pracovať v oblasti vzdelávania a vedeckej činnosti, tak aby výsledky poskytovali argumenty
pre ďalšiu prácu s nimi – v rámci prijímacieho konania, práci so študentmi doktorandského
štúdia, publikačnými výstupmi, medzinárodnými projektmi, propagáciou ako aj kontaktmi so
zahraničnými partnermi. Jednou z najviac hodnotených oblastí, ktorá fakultu posúva na
popredné priečky medzi vzdelávacími a výskumnými pracoviskami na Slovensku ale aj
v regionálnej perspektíve, sú medzinárodné projekty, medzinárodné skúsenosti a prepojenie
vzdelávania s praxou (oproti konkurenčným pracoviskám, až 20 % študentov FSEV UK
absolvuje prax v odbore, pričom celoslovenský priemer je 5%).
Samostatná časť správy je venovaná Knižnici FSEV UK, ktorá výrazným spôsobom
navýšila svoj knižničný fond, ako aj rozšírila portfólio poskytovaných služieb rozšírením
priestorov pre prácu študentov v knižničnej časti.
Prevádzka fakulty poskytuje priestor pre riadne a zdravé pracovné podmienky pre
všetkých zamestnancov aj študentov fakulty. Prevádzka integrovaného informačného
informácia týkajúca sa zabezpečenia
a komunikačného systému FSEV UK ako aj
administratívnych a riadiacich činností je uvedená v záverečnej časti správy.
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Výročnú správu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
v Bratislave za rok 2014 v súlade s § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách v znení neskorších predpisov prerokoval a schválil Akademický senát Fakulty
sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského na svojom zasadaní dňa 28.4.2015

Bratislava, 11. 5. 2015

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá PhD.
dekanka fakulty
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2. POSLANIE FAKULTY SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UNIVERZITY
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Základným poslaním Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave (ďalej len „fakulta“) je organizovať vzdelávanie a uskutočňovať
vedecký výskum v oblasti sociálnych a ekonomických vied.
Hlavným prostriedkom k napĺňaniu poslania je poskytovanie vzdelávania v
akreditovaných študijných programoch v rámci študijných odborov sociálnych a
ekonomických vied v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia, ako aj
uskutočňovanie základného a aplikovaného výskumu v jednotlivých oblastiach sociálnych a
ekonomických vied. Výsledky vedeckého výskumu sa uplatňujú pri poskytovaní vzdelávania,
a zároveň sa študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia priamo podieľajú na
vedeckom výskume. Základnými odbormi vzdelávania a výskumu na fakulte sú psychológia,
politológia, sociológia, sociálna antropológia, ekonómia, verejná politika a kognitívne vedy.
Fakulta sa zapája aj do poskytovania medziodborových a interdisciplinárnych študijných
programov.
Fakulta garantuje členom svojej akademickej obce všetky práva na slobodné
poskytovanie vzdelávania a uskutočňovanie vedeckého výskumu, ako aj právo podieľať sa na
určovaní fakultných cieľov prostredníctvom samosprávnych inštitúcií. Fakulta sa
celospoločensky hlási k ideálom slobodnej a demokratickej spoločnosti a svojím vzdelávaním
a výskumom prispieva k ich šíreniu tak na vlastnej akademickej pôde, ako aj mimo oblasti
fakulty a univerzity. Fakulta a každý člen jej akademickej obce sú povinní obhajovať
akademické práva fakulty a akademickej obce, nezávislosť a integritu fakulty a jej
samosprávnu pôsobnosť.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, ako najmladšia fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave, má významné poslanie v budovaní a trvalom zlepšovaní kvality
svojho vzdelávania a výskumu, z čoho vyplývajú v porovnaní s inými fakultami veľmi
náročné strategické ciele a úlohy:
• Ustavične budovať a trvalo zlepšovať svoju pozíciu vzdelávacej a výskumnej
inštitúcie v rámci univerzity, Slovenska a v medzinárodnom kontexte.
• Budovať a skvalitňovať podmienky pre poskytovanie vzdelávania v akreditovaných
študijných programoch, pričom sa kladie maximálny dôraz na významný podiel
magisterského a doktorandského štúdia na fakulte.
• V každom akreditovanom študijnom programe sa snažiť poskytovať významnú časť
štúdia alebo celé štúdium v anglickom jazyku, čím sa vzdelávanie na fakulte otvorí
medzinárodnému kontextu a porovnávaniu.
• Vo vedeckom výskume produkovať výsledky a výstupy porovnateľné a oceniteľné v
celoslovenskom a medzinárodnom meradle a rozvíjať aj aplikačnú výskumnú
činnosť určenú na riešenie naliehavých sociálnych a ekonomických problémov
spoločnosti.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied ako súčasť Univerzity Komenského sa
zároveň výslovne hlási k plneniu poslania Univerzity Komenského v Bratislave, ku ktorému
chce prispieť svojou činnosťou v príslušných oblastiach vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj
v celospoločenskom meradle.
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3. AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FAKULTY

Dekanka
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

do 13.11.2014
od 14.11.2014

Prodekanky/prodekan
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
prvá prodekanka,
prodekanka pre zahraničné vzťahy a legislatívu
Mgr. Peter Broniš, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy a legislatívu

do 13.11.2014

Ing. Veronika Miťková, PhD.
prodekanka pre štúdium
doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.
prodekan pre štúdium

do 30.11.2014

od 3.12.2014

od 3.12.2014

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť,
doktorandské štúdium a rigorózne konanie a rozvoj
prvý prodekan

Akademický senát
I. Funkčné obdobie 2010 - 2014 (do 29.11.2014)
Predseda
doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.
Členovia - zamestnanecká časť
Mgr. Peter Broniš, PhD.
prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.
PhDr. Andrej Findor, PhD.
PhDr. Juraj Podoba, CSc.
Mgr. Andrea Figulová, PhD.
doc. Mgr. Juraj Buzalka, PhD.
doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
Členovia - študentská časť
Jakub Kollár
Karina Smalcová
David Žitňanský
Daniel Šemický
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II. Funkčné obdobie 2014 - 2018 (od 2.12.2014)
Predseda
PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
Členovia - zamestnanecká časť
doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
Mgr. Matúš Halás, PhD.
Karen Henderson, PhD.
Mgr. Danijela Jerotijević, PhD.
PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Ing. Veronika Miťková, PhD.
prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.
Členovia - študentská časť
Anna Avdaljanová
Bc. Tomáš Malec
Mgr. Ľubica Šimková
Dušan Žaludko

Vedecká rada
I. Funkčné obdobie do 13.11.2014
Predsedníčka
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
Členovia
doc. M.Phil. Jozef Bátora, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.
RNDr. František Hajnovič
doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.
prof. dr. Július Horváth, CSc.
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
doc. PhDr. Dušan Leška, PhD.
doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.
Ing. Veronika Miťková, PhD.
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doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.
PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.
doc. PhDr. Eva Smolková, PhD.
prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD.
prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.
II. Funkčné obdobie od 9.12.2014
Predsedníčka
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD

(od 14.11.2014)

Členovia
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
doc. M.Phil. Jozef Bátora, PhD.
doc. Samuel Abrahám, PhD.
doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.
prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.
doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
doc. Mgr. Ivan Chorvát MA., CSc.
doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
doc. PhDr. Vladimír Dočkál, CSc.
doc. PhDr. Peter Halama, PhD.
prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.
doc. Ing. Emília Beblavá, PhD.
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
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3.1 Organizačná štruktúra FSEV UK

Asistentka
dekanky

Dekanka

Prodekan pre
štúdium

Prodekan pre
vedeckovýskumnú
činnosť

Prodekanka pre
zahraničné
vzťahy a
legislatívu

Tajomníčka
fakulty

Oddelenie
prevádzky
Študijné
oddelenie

Oddelenie pre
vedeckovýskumnú
činnosť

ERASMUS
Ekonomické
oddelenie
UNESCO
katedra pre
výchovu
k ľudským
právam

Personálne a
mzdové
oddelenie
Oddelenie
informačných
technológií

Knižnica

Podateľňa
Správa
registratúry

Ústav
aplikovanej
psychológie

Centrum
psychologických
expertíz a
poradenstva

Ústav
ekonómie

Ústav európskych
štúdií a
medzinárodných
vzťahov

Ústav
sociálnej
antropológie

Ústav verejnej
politiky

Centrum kognitívnej
antropológie
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4. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, POČTY ŠTUDENTOV, UČITELIA
4.1 Študijné programy
FSEV UK v akademickom roku 2013/2014 zabezpečovala a v akademickom roku
2014/2015 zabezpečuje vzdelávaciu činnosť v nasledujúcich študijných programoch:
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium):
sociálna a pracovná psychológia (SPP),
európske štúdiá (ES),
sociálna antropológia (SA),
aplikovaná ekonómia (AE),
Druhý stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium):
sociálna a pracovná psychológia (mSPP),
európske štúdiá (mES),
verejná politika (mVP),
sociálna antropológia (mSA),
Tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium):
sociálna a pracovná psychológia,
európske štúdiá a politiky,
sociálna antropológia.

4.2 Počty študentov
V tejto časti uvádzame počet alebo pomer zapísaných a prijatých študentov na
jednotlivé študijné programy v prvom roku a ďalších rokoch štúdia, počet študujúcich
študentov vo vyšších ročníkoch, ďalej počet študentov, ktorí zanechali štúdium alebo boli
vylúčení zo štúdia. Ďalšou kategóriou je počet absolventov študijných programov.
Prijatí, zapísaní študenti
Vývoj počtu prijatých študentov na fakultu v jednotlivých študijných programoch do prvého
ročníka bakalárskeho štúdia uvádza Tabuľka 1.
Tabuľka 2 obsahuje počty zapísaných študentov do prvého ročníka bakalárskeho štúdia, spolu
s informáciou o pomere zapísaných a prijatých študentov na študijné programy.
Tabuľka 1: Prijatí študenti do 1.r. Bc. štúdia
akademické roky

ŠPg
2011/2012

2012/2013

2013/204

2014/2015

AE

102

124

145

145

ES

154

145

133

137

SPP

97

94

90

129

SA

88

80

80

80

441

443

448

491

Spolu
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Tabuľka 2: Zapísaní študenti 1.r. Bc.štúdia
akademické
roky

ŠPg
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

AE

34

33,40%

38

30,65%

94

34,50%

43

29,66%

ES

63

40,90%

47

32,41%

65

48,90%

60

43,80%

SPP

38

39,20%

40

42,55%

38

42,20%

34

26,36%

SA

34

38,70%

31

38,75%

30

37,50%

20

25,00%

169

38,20%

156

36,09%

183

40,80%

157

31,20%

Spolu/priemer

Tabuľky 3 a 4 uvádzajú počty prijatých a zapísaných študentov do prvého roku dennej formy
magisterského štúdia v obdobnej štruktúre. Vysoký podiel študentov prvého stupňa štúdia
prednostne pokračuje v štúdiu študijného programu na rovnakej fakulte, o čom svedčia aj
pomery prijatých a zapísaných študentov.
Tabuľka 3: Prijatí študenti 1.r. Mgr. Štúdia
ŠPg

akademické roky
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

mEŠ

121

90

96

83

mSPP

75

60

62

66

mVP

50

107

54

54

mSA

31

31

46

46

Spolu

277

288

258

249

Tabuľka 4: Zapísaní študenti 1.r. Mgr. Štúdia
ŠPg

akademické roky

mES

2011/2012
95
78,10%

mSPP

63

mVP
mSA
Spolu/priemer

77

2012/2013
85,56%

67

2013/2014
69,80%

72

2014/2015
86,75%

84,00%

44

73,33%

41

66,10%

37

56,06%

49

98,00%

66

61,68%

40

74,10%

38

70,37%

20

64,50%

19

61,29%

27

58,70%

26

56,52%

227

81,90%

206

70,47%

175

67,80%

173

67,42%

Študujúci podľa jednotlivých ročníkov
Počet zapísaných študentov sa každoročne upravuje o študentov, ktorí majú štúdium
prerušené, štúdium zanechajú alebo sú vylúčení pre nesplnenie podmienok.
V akademickom roku 2013/2014 v dennej forme štúdia študovalo 192 študentov v prvom
ročníku, 188 v druhom ročníku a 159 študentov v treťom ročníku, viď Tabuľka 5. Najviac
vylúčení bolo v prvého roku štúdia (38), čo súvisí aj s kontrolnou etapou na konci prvého
semestra štúdia.
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Tabuľka 5: Študujúci a zanechania, vylúčenia v ak. roku 2013/2014, bakalársky stupeň
študujúci

ŠPg

1.r.

2.r

vylúčení

3.r

spolu

1.r.

2.r

3.r

AE

52

66

36

154

13

3

2

ES

67

59

57

183

5

2

2

SPP

38

45

44

127

6

3

2

SA

35

18

22

75

14

2

1

Spolu

192

188

159

539

38

10
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Tabuľka 6 uvádza rovnaké informácie za druhý stupeň štúdia, kde v dennej forme študuje v
prvom roku štúdia 195 a v druhom roku štúdia 260 študentov. Počty zanechaní a vylúčení
nepresahujú 10% z celkového počtu študujúcich.
Tabuľka 6: Študujúci a zanechania, vylúčenia v ak. roku 2013/2014, magisterský stupeň
ŠPg
mES
mSPP
mVP
mSA
Spolu

študujúci

vylúčenie

1.r.
76
45
44

2.r
84
47
93

30
195

36
260

1.r.
1
0
3

2.r
1
2
4

3
7

1
8

Absolventi
Ukazovateľ celkového počtu absolventov, ako aj podiel absolventov k celkovému počtu
zapísaných študentov je jedným z dôležitých kritérií hodnotenia. Tabuľka 7 uvádza počty
absolventov v jednotlivých akademických rokoch.
Tabuľka 7: Počet absolventov na prvom a druhom stupni štúdia
akademické roky
ŠPg
2011/2012
2012/2013
denní
externí
denní
externí
AE
26
12
35
10
EŠ
41
10
56
24
SPP
36
14
29
13
SA
14
14
mEŠ
56
39
49
26
mSPP
35
20
27
2
mVP
24
25
39
18
mSA
15
13
Spolu
200
81
247
120

2013/2014
denní
externí
26
2
52
3
30
2
19
79
1
40
0
46
5
16
262
93

Tabuľka 8 zobrazuje počty študentov bakalárskeho štúdia, ktorí nastúpili na štúdium v ak.
roku 2011/2012 a ukončili štúdium v roku 2013/2014 a magisterského štúdia, ktorí začali
štúdium v ak. roku 2012/2013 a ukončili ho v roku 2013/2014. V priemere ukončilo na
fakulte štúdium štátnou skúškou 82,1% zapísaných študentov, čo je o viac ako 15
12

percentuálnych bodov viac ako v predchádzajúcom akademickom roku. Počet absolventov
magisterského stupňa štúdia je vyšší ako zodpovedajúci počet zapísaných študentov v
príslušnom období, čo je spôsobené prekročením štandardnej dĺžky štúdia mnohých študentov
z predchádzajúcich rokov, a tým ukončenia štúdia v neskoršom akademickom roku.
Tabuľka 8: Zapísaní študenti a absolventi
ŠPg. Bc.
Zapísaní študenti v roku 2011/2012

AE
ES
SPP
SA
Spolu Bc.
ŠPg. Mgr.
mES
mSPP
mVP
mSA
Spolu Mgr.
Spolu

34
63
38
34
169
Zapísaní študenti v roku 2012/2013
na dennej forme
77
44
66
19
206
375

Absolventi v roku
2013/2014

Podiel zapísaných
študentov a absolventov

26
52
30
19
127

76,5%
82,5%
78,9%
55,9%
75,1%

79
40
46
16
181
308

102,6%
90,9%
69,7%
84,2%
87,9%
82,1%

4.3 LLP/Erasmus a Erasmus+
FSEV UK realizuje množstvo aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov. Cieľom je
pokračovať v týchto aktivitách, rámcove zameraných najmä na spoluprácu so zahraničnými
pracoviskami na celom svete, založených na bilaterálnych, ale aj multilaterálnych zmluvných
partnerských vzťahoch, ako aj v rámci rôznych grantových a sieťových schém.
V rámci možností štúdia v zahraničí fakulta v akademickom roku 2013/2014 vyslala
na zahraničné štúdium cez program LLP/Erasmus 56 študentov, 7 študentov na odbornú stáž,
a 1 študenta na štúdium cez program CEEPUS.
Okrem toho fakulta v akademickom roku 2013/2014 prijala 38 zahraničných študentov
na krátkodobý (semestrálny alebo dvojsemestrálny študijný pobyt cez program Erasmus - 32),
1 študentku cez Národný štipendijný program, 3 študentov na základe univerzitnej bilaterálnej
zmluvy - Gruzínsko, 1 študentku cez program CEEPUS a 1 študentku cez program Visegrad
Fund Scholarship.
V rámci učiteľskej mobility fakulta naplánovala vyslanie 4 pedagogických
pracovníkov na krátkodobý prednáškový pobyt (2 v roku 2014 a 2 v roku 2015) cez program
Erasmus+.
V rámci programu LLP/Erasmus+ FSEV UK ukončila implementáciu 1 tematického
networku – LLP/Erasmus – EUPRHA (European Universities on Professionalisation of
Humanitarian Action) k 31.8.2014 a pokračuje v implementácii networku LLP/Erasmus –
Pademia (v rámci ktorého sa uskutočnila v roku 2014 v priestoroch FSEV UK letná škola pre
doktorandov, kde prednášali aj pedagógovia z ÚEŠMV).
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V roku 2014 už v rámci novej schémy bol s účasťou FSEV UK schválený ďalší
tematický network Erasmus+ - EUHAP.
V rámci individuálnych projektov Erasmus+ spolupracuje FSEV UK s European
Public Law Organisation, konkrétne na organizácii letnej školy, spoločných výskumných
seminároch a vypracovávaním národných reportov za Slovenskú republiku.
Ďalším z projektov, ktoré fakulta v rámci medzinárodnej spolupráce realizovala, bol
projekty podporený Višegrádskym fondom Together+ zameraný na výmenu učiteľov
a výskumných pracovníkov v odbore európske štúdiá, ako aj realizáciu spoločných
doktorandských seminárov.
Agenda zahraničných vzťahov na fakulte ďalej pokrýva spracovanie viac ako 80
bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus+, nového programu pre výmeny študentov
a pedagógov na roky 2014-2021, aj nové nadnárodné networky a projekty – v rámci
spolupráce a členstva v TEPSA (Trans-European Political Science Association).

4.4 Učitelia
Vzdelávaciu činnosť na fakulte zabezpečujú interní a externí učitelia. Na tomto mieste sú
uvedené prehľady počtu interných učiteľov, počtu študentov zapísaných na študijné
programy v dennej forme štúdia, ktoré zabezpečujú príslušné ústavy (bývalý Ústav verejnej
politiky a ekonómie zabezpečoval dva št. programy: aplikovanú ekonómiu na prvom stupni
štúdia a verejnú politiku na druhom stupni štúdia), ako aj pomer študentov na jedného
učiteľa.
Tabuľka 9: Počet učiteľov, študentov podľa ústavov
Počet učiteľov
Počet študentov v dennej forme štúdia
ÚEŠMV
11
343
ÚAP
8
219
ÚSA
9
141
ÚPVaE
14
291
Spolu
42
994

Počet študentov na učiteľa
31,2
27,4
15,7
20,8
23,7

Na fakulte pôsobí okrem interných aj takmer päťdesiat externých učiteľov, ktorí prispievajú
ku skvalitneniu vzdelávacej činnosti aktuálnymi poznatkami z praxe, vzdelávacími metódami
zo zahraničných univerzít.
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4.5 Externé hodnotenie
4.5.1 Hodnotenie Akreditačnej komisie Slovenskej republiky

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK bola pri svojom vzniku koncipovaná ako
malá fakulta s nízkym počtom študentov a dôrazom na interdisciplinárne vzdelanie
absolventov. Súčasné podmienky financovania však vytvárajú tlak na zvyšovanie počtu
študentov, čo je negatívne hodnotené v akreditačnom procese a hodnotení ratingových
agentúr. Napriek tomuto tlaku fakulta obstála v procese ostatnej komplexnej akreditácie
veľmi dobre, s celkovým hodnotením B (z čoho za hodnotenie atribútov výstupov B+, za
hodnotenie atribútu prostredia B, za hodnotenie atribútu ocenenia B). Fakulta má
akreditované študijné programy na bakalárskom stupni štúdia v nasledovných študijných
programoch: európske štúdiá, sociálna a pracovná psychológia, sociálna antropológia,
aplikovaná ekonómia, na magisterskom stupni štúdia: európske štúdiá, sociálna antropológia,
sociálna a pracovná psychológia a verejná politika.
Výsledky komplexnej akreditácie z roku 2014 ešte nie sú k dispozícii.
4.5.2 Hodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúryii
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila siedme hodnotenie
slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a
verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti, pedagógoch, počtoch študentov, záujme o
štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Agentúra vo svojej správe konštatuje, že „na prvom mieste naďalej ostáva Fakulta
sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) s výrazným náskokom pred druhou
Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre (FSŠ UKF). Viacročný líder, FSEV UK, sa
však oproti minulému roku zhoršil v plnení viacerých kritérií a jeho náskok sa pomaly
zmenšuje. Stále však zostáva jasným vedúcim v publikačnej činnosti, aj keď v indikátoroch
citačného výkonu ho už preskočila FSŠ UKF. FSEV UK taktiež ťaží z najvyššieho podielu
zahraničných študentov v skupine, ktorý sa však medziročne citeľne zmenšil.
Za oboma výraznejšími posunmi v rebríčku stojí najmä grantová úspešnosť. Zatiaľ čo
FŠI ŽU profitovala (nielen doslovne) prevažne z navýšenia zahraničných grantov, FPVMV
UMB naopak nezískala z grantových schém prakticky žiadne financie. Aj keď je prepad počtu
doktorandov badateľný u takmer všetkých fakúlt, celkovo dosahuje len minimálnme zmeny a
je tak menej výrazný ako u väčšiny iných skupín. Znova ale platí, že fakulty z popredných
priečok zaznamenali skôr nárast počtu doktorandov, ako je to v prípade FSEV UK, FSŠ UKF
či Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU. Čo sa týka záujmu o štúdium, s
malou výnimkou FSŠ UKF bol u všetkých ostatných fakúlt sledovaný pokles záujmu. Solídny
záujem si ale naďalej udržiavajú FSEV UK či Fakulta masmediálnej komunikácie UCM.
Pre skupinu ako celok pretrváva trend zvyšujúceho sa publikačného a citačného
výkonu v medzinárodných databázach, ktorý medziročne stúpa najrýchlejšie spomedzi
všetkých skupín a hodnoty rastu dosahujú desiatky percent. Celkový vedecký výkon je ale
koncentrovaný najmä u prvých dvoch fakúlt rebríčka.“
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Fakulta sociálnych a ekonomických vied je vďaka svojej interdisciplinarite zaradená
do kategórie fakúlt „Ostatné spol.“. Tu sa umiestnila na prvom mieste, rovnako ako po tri
predchádzajúce roky, viď Tabuľka 10. FSEV dosahuje priemerne 66,9 bodu, pričom druhé
najvyššie bodové hodnotenie v tejto skupine bolo 53,5 bodov.
Tabuľka 10: Ranking fakúlt v skupinách

i

Výsledky komplexnej akreditácie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
HODNOTENIE FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL 2014, Ranking fakúlt vysokých škôl v SR na základe
porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu, Akademická rankingová a ratingová
agentúra (ARRA), november 2014 (str.35)

ii
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5. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
5. 1 Publikácie FSEV UK k 31.10.2014
Prehľad uvádza zoznam všetkých publikácií v rokoch 2013 a 2014. Upozorňujeme, že údaje
za rok 2013 sú k termínu 31. 3. 2014, teda obsahujú publikácie za celý rok 2013, pričom údaje za
rok 2014 sú k termínu 31. 10. 2014, takže neobsahujú všetky publikácie z daného roku. Správa za
rok 2015 bude mať rovnakú štruktúru ako táto správa, a budú v nej zahrnuté aj údaje za rok 2013
kvôli porovnaniu.
V prehľadoch sa uvádzajú 1) kategórie financovania (A1, A2, B, C), ako aj kategórie
publikačnej činnosti. Kategorizácia je rozdelená na vedecké publikácie (tabuľky 1a a 1b) a odborné
publikácie (tabuľka 2). V rozdelení vedeckých publikácií sú dve podkategórie: monografie
a karentované časopisy (tabuľky 1a) a ďalšie vedecké výstupy.
Tabuľka 1a: Vedecké monografie a karentované časopisy

2013
2014

AAA
1
4

A1
AAB ABB
2
1
2
-

ABC
2

A2
ACB
1
1

B
ADC
6
6

ADD
5
1

ADM
4
8

∑

C
AEF
-

AFA
-

AFC
18
18

AFD
20
15

∑

Tabuľka 1b: Ďalšie vedecké výstupy

2013
2014

ADE
14
13

ADF
2
9

AEC
8
4

AED
4
5

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABB - Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich
vydavateľstvách
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
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Tabuľka 2: Odborné publikácie

2013
2014

A2
BAA BAB BBA BCI
1
2
1
1
1
1

C
BDE BDF BED BEE
3
20
11
2
11
7

BEF
6
5

A2
FAI
4
4

∑

BAA - Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
BBA - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách
BCI - Skriptá a učebné texty
BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru

5. 2 Najvýznamnejšie publikácie FSEV UK za rok 2014
ADM01 Horniaček, Milan [UKOFSAE] (100%) : Expectations of bailout and collective moral
hazard
Lit. 8 zázn.
In: Czech Economic Review. - Vol 8., No. 1 (2014), s. 33-54
URL: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.084906837313&origin=resultslist&sort=plff&src=s&st1=expectations+of+bailout+and+collective&sid=D7FB5EDE8F27D8A4FFAF786
850896F54.N5T5nM1aaTEF8rE6yKCR3A%3a40&sot=b&sdt=b&sl=45&s=TITLE%28expec
tations+of+bailout+and+collective%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=TITLE
%28expectations+of+bailout+and+collective%29
AAA01 Halamová, Júlia [UKOFSAP] (100%) : Psychologický zážitok komunity. - 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - 200 s.
Lit. 377 zázn., 5 grafov, 2 obr.
ISBN 978-80-244-4172-6
AAA01 Bátora, Jozef [UKOFSES] (50%) - Hynek, Nikola [UKOFSES] (50%): Fringe players and
the diplomatic order : the "New" heteronomy. - 1. vyd. - Basingstoke : Palgrave Macmillan,
2014. - 214 s. - (Studies in diplomacy and international relations)
Lit. 390 zázn.
ISBN 978-0-230-36393-9
ADM01 Kanovský, Martin [UKOFSKS] (50%) - Turanská, Monika (50%): Sociálna štruktúra v
detskej skupine a sociálny habitus predškolských detí = Social structure of children's groups
and the social habitus of preschool children
Lit. 26 zázn.
In: Sociální studia. - Roč. 11, č. 2 (2014), s. 13-26
URL: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.084920033222&origin=resultslist&sort=plff&src=s&st1=soci%C3%A1lni+studia&sid=96B9DFF9884FE8D1FA46F9A88FDD4238.Zm
AySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a100&sot=b&sdt=b&sl=25&s=SRCTITLE%28soci%C3%A1lni
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+studia%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=SRCTITLE%28soci%C3%A1lni+
studia%29
ADM01 Beblavý, Miroslav [UKOFS000] (50%) - Mýtna Kureková, Lucia (50%): Into the first
league: The competitive advantage of the antivirus industry in the Czech Republic and
Slovakia
Lit. 54 zázn.
In: Competition and Change. - Vol. 18, No. 5 (2014), s. 421-437
URL: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.084907934613&origin=resultslist&sort=plff&src=s&st1=competition+and+change&nlo=&nlr=&nls=&sid=13BAC645570E75F62800F3
F45AA225BD.CnvicAmOODVwpVrjSeqQ%3a20&sot=b&sdt=b&sl=32&s=SRCTITLE%28
competition+and+change%29&relpos=23&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=SRCTITLE%2
8competition+and+change%29
ADM04 Staroňová, Katarína [UKOFSVP] (100%) : L'institutionnalisation des études d'impact en
Europe centrale et orientale
Lit. 27 zázn., 2 tab.
In: Revue Francaise D'Administration Publique. - Vol. 149, No. 1 (2014), s. 123-143
URL: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.084906671664&origin=resultslist&sort=plff&src=s&st1=staro%C5%88ov%C3%A1&sid=A73AE7413415B554FD66BC02DD790EE5.z
QKnzAySRvJOZYcdfIziQ%3a20&sot=b&sdt=b&sl=22&s=AUTHORNAME%28staro%C5%88ov%C3%A1%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=A
UTHOR-NAME%28staro%C5%88ov%C3%A1%29

5. 3 Granty FSEV UK
Prehľad uvádza zoznam všetkých grantov riešených na FSEV UK v rokoch 2013 a 2014. Je
rozdelený postupne na domáce granty výskumné (tabuľka 3a), domáce granty iné (tabuľka 3b),
zahraničné granty výskumné (tabuľka 4a), zahraničné granty iné (tabuľka 4b) a granty mladých UK
(tabuľka 5).
Tabuľka 3a: Domáce granty výskumné

Názov projektu

Názov
programu

Univerzitný vedecký park

Európsky
fond
regionálneho
rozvoja

10/2013

APVV0484-10

1.5.2011

APVV0880-12

Meniaci sa systém vytvárania
zahraničnej politiky EÚ a malé
členské štáty
Využitie poznania pri príprave
dokumentov v tvorbe verejnej
politiky

Začiatok Koniec
riešenia riešenia

Dotácia
2014

Meno
riešiteľa

06/2015

22 581,87

Martin
Kanovský

31.10.201
4

19 892

Bátora Jozef

1.10.2013 1.4.2017

51 183

Staroňová
Katarína

19

Slovenská spoločnosť
v medzinárodných
komparatívnych výskumoch:
pred krízou a počas krízy
Vplyv EÚ na profesionalizáciu
štátnej služby
Ekonometrický odhad
parametrov modelu všeobecnej
ekonomickej rovnováhy
s dezagregáciou verejného
sektora
Modely všeobecnej ekonomickej
rovnováhy v podmienkach
nedokonalej konkurencie
Spolu FSEV UK:

Gyárfášová
31.12.201
7 489,25 Oľga
5
SAV

APVV0309-11

1.7.2012

VEGA

január
2013

december
2014

5 763

Staroňová
Katarína

VEGA

2013

2015

1 664

Miťková
Veronika

VEGA

január
2012

december
2014

1 800

Horniaček
Milan

110 373,12 €

Tabuľka 3b: Domáce granty iné

Názov projektu
Branding SR – prezentačná
publikácia
Regionálna spolupráca v oblasti
zahraničnej a bezpečnostnej
politiky – Severský
a Vyšehradský prístup
Geopolitické omyly 20. storočia
Spolu FSEV UK:

Názov
programu
MZVaEZ
SR

Začiatok Koniec Dotácia
riešenia riešenia 2014

Meno
riešiteľa

31.12.20
14

5 500

Gyárfášová
Oľga

Úrad vlády
SR, odbor 18.11.201 28.02.20
granto EHP
4
15
a Nórska

23 311

Bátora Jozef

2 850

Halas Martin

Nadácia
Pontis

16.6.2014

1.3.2014

30.9.201
4

31 661,-€
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Tabuľka 4a: Zahraničné granty výskumné

Názov projektu

Názov
programu

Dotácia
2014

7.RP

139 713,93

WOGYMARKET Workers, Gypsies and the
Market: The Anthropology of New Fascism in
Eastern Europe
Spolu FSEV UK

Meno
riešiteľa
Buzalka
Juraj
139 713,93 €

Tabuľka 4b: Zahraničné granty iné

Názov projektu

Názov
programu

Dotácia
2014

Meno
riešiteľa

European Humanitarian Action Partnership,

E+, KA2

11 260

Mokrá Lucia

PADEMIA – Erasmus Academic Network on
ParliamentaryDemocracy in Europe

LLP

13 757

Mokrá Lucia

EUPHA - European Universities on
professionalisation of humanitarian action

LLP/Erasmus
1 898,99
network

Spolu FSEV UK

Mokrá Lucia

26 915,99 €

Tabuľka 5: Granty mladých UK

Názov projektu
Vplyv hospodárskej politiky EÚ na výrobkové inovácie

Výška
grantu (€)
750

Extrémne náboženské rituály ako nákladné signály - prenos
laboratória do terénu

1000

Záujmové združenia vlastníkov lesov a ich vplyv na politiky
súvisiace s lesníctvom

*750

Vysvetlenie vývoja centrálnych štruktúr pre riadenie štátnej
služby v postkomunistických demokraciách – prípad Úradu
pre štátnu službu SR

790

Russia as a strategic partner to Kazakhstan

750

Ženy a práca v Kyjeve

1000

Meno
žiadateľa
Ľubica
Šimková
(ÚEŠMVaVP)
Peter Maňo
(ÚSA)
Zuzana
Hricová
(ÚEŠMV a VP)
Ľudmila
Staňová
(ÚEŠMVaVP)
Aisulu
Amanzholova
(ÚEŠMVaVP)
Lucia
Vávrová
(ÚSA)

*grant nečerpaný - vrátený na RUK

5. 4 Doktorandské štúdium v ak. r. 2013/2014
Prehľad uvádza zoznam zapísaných doktorandských študentov za akademický rok
2013/2014 (tabuľka 6) a zoznam absolventov doktorandského štúdia (tabuľka 7) .
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Tabuľka 6: Zoznam zapísaných doktorandských študentov

Doktorandi
celkove
interní
externí

ÚAP
21
15
6

ÚEŠMV
24
12
12

ÚVPE
13
9
4

ÚSA
8
8
0

SPOLU
66
44
22

z toho zahraniční
interní
z toho zahraniční
externí

1

2

0

2

5

0

4

1

0

5

Tabuľka 7: Zoznam absolventov doktorandského štúdia

Program

Forma štúdia

európske štúdiá a politiky

interná

európske štúdiá a politiky

interná

európske štúdiá a politiky

Meno

Dátum
obhajoby

Eduard Jambor
Michaela
Chládeková

27.6.2014

interná

Tina Gažovičová

15.8.2014

európske štúdiá a politiky

interná

Ondrej Gažovič

15.8.2014

európske štúdiá a politiky

interná

Ľudmila Staňová

26.8.2014

európske štúdiá a politiky

interná

Teodor Gyelník

26.8.2014

európske štúdiá a politiky

externá

Jaroslav Mihálik

17.3.2014

sociálna antropológia

interná

Martin Hulín

27.8.2014

sociálna antropológia

interná

Ľuboš Kovács

27.8.2014

sociálna a pracovná psychológia

interná

Katarína Dudeková

27.8.2014

sociálna a pracovná psychológia

interná

Lenka Kostovičová

27.8.2014

sociálna a pracovná psychológia

interná

Ivan Bagljaš

27.6.2014

sociálna a pracovná psychológia

interná

Martin Martinkovič

26.6.2014

sociálna a pracovná psychológia

externá

Pavla Teťáková

26.6.2014

27.6.2014
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5.5 Habilitačné a inauguračné konania
Ukončené habilitačné konanie v roku 2014:
Meno
Mgr. Arkadiusz
Modrzejewski, PhD.

Študijný odbor
Teória politiky

Konie
9.4.2014

5.6 Akreditácia – akreditácia 3. stupňa štúdia
FSEV UK bolo priznané právo udeľovať akademický titul PhD. absolventom v troch
študijných programoch a odboroch:
1) denná aj externá forma v študijnom odbore 3.1.8. teória politiky,
2) denná forma v študijnom odbore 3.1.15. sociálna antropológia,
3) denná aj externá forma v študijnom odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia
práce.
5.7 Akreditácia – habilitačné a inauguračné konanie
FSEV UK dostala priznanie práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na
vymenúvanie profesorov v dvoch študijných odboroch:
1) 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce,
2) 3.1.8. teória politiky.

23

6. KNIŽNICA
Knižnica FSEV UK v roku 2014 rozvíjala svoju činnosť a plnila úlohy v súlade so
svojím štatútom a organizačným poriadkom.
Jej činnosť bola orientovaná na zabezpečenie knižnično-informačných služieb
študentom, pedagogickým zamestnancom a vedecko-výskumným zamestnancom fakulty, ale
tiež iným záujemcom, ako aj na riešenie viacerých knižničných úloh.
Dôraz bol kladený najmä na úlohy súvisiace s poskytovaním knižnično-informačných
služieb na báze verejného online katalógu a so sprístupňovaním externých informačných
zdrojov v rámci projektu NISPEZ, ktorého využívanie je určené výhradne pre vedeckovýskumnú komunitu na Slovensku. UK v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami
Univerzity Komenského využíva knižnično-informačný systém Virtua, v rámci ktorého
participuje na budovaní dvoch interných databáz: online katalógu fakultných knižníc UK a
bázy evidencie publikačnej činnosti UK.
Knižničný fond
Celkový stav knižničného fondu k 31. 12. 2014 je 8749 knižničných jednotiek
evidovaných v systéme Virtua. Literatúra je priebežne doplňovaná podľa požiadaviek
pedagógov s prihliadnutím na študijné programy fakulty. Do súborného online katalógu bolo
spracovaných 860 nových bibliografických záznamov, čo zároveň predstavuje aj nový
prírastok. Z toho kúpou bolo získaných 181 knižničných jednotiek, darom 679 knižničných
jednotiek. Celkovo z knižničného fondu tvoria záverečné a kvalifikačné práce 2456
exemplárov. Za uvedené obdobie pribudlo v rámci fakulty 330 záverečných a kvalifikačných
prác. Knižničné jednotky sú prístupné v súbornom online katalógu Univerzity Komenského.

Publikačná činnosť
Na hodnotení fakulty sa významne podieľa publikačná činnosť pedagogických,
vedecko-výskumných zamestnancov a doktorandov. Databáza publikačnej činnosti je počas
celého roka priebežne aktualizovaná o nové záznamy publikovaných prác, ale aj o citácie a
recenzie.
Databáza publikačnej činnosti je počas celého roka priebežne aktualizovaná o nové
záznamy publikovaných prác, ako aj o citácie a recenzie.
V roku 2014 bolo do databázy EPC vo Virtue spracovaných 327 nových záznamov,
z toho 125 vydaných v roku 2014, 71 vydaných v roku 2013 a 129 z predchádzajúcich rokov.
Bolo zaevidovaných 127 ohlasov na práce, celkový počet v databáze je 3024.
V súlade s príslušnou smernicou bolo trom externým zamestnancom uchádzajúcim sa
o kvalifikačný postup zaevidovaných 133 dokumentov.

Používatelia
Knižnica v roku 2014 celkovo registrovala 280 používateľov, z toho bolo 94
používateľov mimo FSEV UK. Potenciálnych používateľov knižnice FSEV UK je 1182,
z toho je 1110 študentov.
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Prehľad vybraných štatistických ukazovateľov:

Údaje za rok
Knižničné jednotky spolu
Aktívni používatelia
Návštevníci knižnice spolu
Výpožičky spolu
Počet študentov fakulty

2010
5 100
447
1 473
2 963
1 411

2011
5 953
1 093
9 021
11 770
1 221

2012
6 648
671
6 974
2 867
1 093

2013
7889
553
3550
1540
1055

2014
8749
280
5311
1383
1110

Výpožičné služby
V roku 2014 bolo z knižnice FSEV UK prostredníctvom systému Virtua vypožičaných
celkovo 1383 exemplárov, z toho prezenčne 531 exemplárov a absenčne 852 exemplárov.
V uvedenom nie sú zahrnuté vstupy do online katalógu, z ktorých bolo prezeraných na
FSEV UK 1144.
Knižnica zabezpečovala aj medziknižničnú výpožičnú službu a spracovala 52 rešerší.
Poskytované služby
Knižnica FSEV UK využíva jeden spoločný server UK. Celkovo sa v knižnici
nachádza dvanásť počítačov, z toho sedem je prístupných používateľom s možnosťou pripojiť
sa na internet. Využíva sa automatizovaný informačný systém a online katalóg AK, ktorý je
tiež prístupný cez internet. Knižnica má svoju vlastnú webovú stránku umiestnenú v rámci
webovej stránky FSEV UK, ktorá je pravidelne aktualizovaná. Čitatelia knižnice majú
možnosť prístupu do externých informačných zdrojov, ktoré sú predplatené a prístupné na
stránke Akademickej knižnice UK.
Zamestnanci knižnice poskytovali čitateľom referenčnú a konzultačnú službu.
Čitatelia majú možnosť využívať doplnkové služby knižnice ako kopírovanie, skenovanie a
tlačenie dokumentov z PC.
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7. ODDELENIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Oddelenie informačných technológií Dekanátu FSEV UK (OIT) zabezpečuje prevádzku,
správu, dostupnosť, bezpečnosť, spoľahlivosť a rozvoj Integrovaného informačného
a komunikačného systému (IIKS) na FSEV UK, ktorý je súčasťou IIKS UK. V roku 2014
prišlo k organizančnej zmene a Akademický informačný systém (AIS2) bol vyňatý
z pôsobnosti OIT a prešiel pod správu Študijného oddelenia Dekanátu FSEV UK.
Smerovanie OIT sa nezmenilo a jeho hlavnou úlohou aj v r. 2014 bolo naďalej rozvíjať
informačný a komunikačný systém fakulty a modernizovať existujuce technické vybavenie,
na ktorom je systém prevádzkovaný. V súvislosti s touto filozofiou bolo v roku 2014
zabezpečené:
- modernizácia a obmena videodataprojektorov v jednotlivých učebniach a posluchárňach,
- obmena tlačiarní, bol dodržaný trend preferovať viac multifunkčné zariadenia, kvoli ich
lepšiemu využitiu a efektivite. Pre potreby študijného oddelenia bolo zaobstarané výkonné
laserové zariadenie Lexmark x860, umožňujúce tlač, kopírovanie vo formáte A3 a
skenovanie do e-mailu. Bola zakúpená farená, atramentová tlačiareň, formátu A3, HP
OfficeJet 7110, slúžiaca pre tlač diplomov. Do knižnice bola nainštalovaná kvalitná
farebná laserová tlačiareň, Lexmark C925,
- výmena troch kusov aktívnych sieťových prvkov – switchov Cisco 2960,
- dodanie požadovaných podkladov a spolupráca s rektorátom UK a auditorskou
spoločnosťou pri audite telefónov,
- technická podpora rôznych podujatí, konajúcich sa v priestoroch fakulty, napr. konferencia
a workshop “Komunitná psychológia na Slovensku“, poriadaná Ústavom aplikovanej
psychológie, „Simulované zasadnutie Európskeho parlamentu“ a iné.,
- vykonávanie správy a dohľadu nad prístupovým a dochádzkovým systémom fakulty. V
prípade dochádzkového išlo hlavne o priebežnú aktualizáciu databázy zamestnancov
fakulty a v prípade prístupového systému o udržiavanie bezporuchového stavu technických
prostriedkov, umožňujúcich prístup do jednotlivých miestností fakulty,
- sumarizácia podkladov pre komplexnú akreditáciu za oblasť informačných technológií,
- práce na príprave podkladov pre novú webovú stránku fakulty a paralelne sa vykonávala
aktualizácia existujúcej stránky,
- operatívne odstraňovanie porúch s cieľom zabezpečiť bezporuchový a bezproblémový
chod pedagogického a vedecko-výskumného procesu na fakulte.
V súčasnosti je chod informačného a komunikačného systému na fakulte stabilný, spĺňa
nároky vyplývajúce z bežnej dennej prevádzky fakulty a zároveň je prístupný ďaľšiemu
rozvoju.
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8. RIADENIE A PREVÁDZKA FAKULTY
Administratívne a ekonomické práce spojené s riadením fakulty a práce spojené s jej
prevádzkou zabezpečovalo ku koncu roku 2014 celkovo 34 zamestnancov. Na tomto počte
participovali zamestnanci jednotlivých pracovísk fakulty nasledovne:
-

administratívni zamestnanci dekanátu v počte 30 osôb, z toho prevádzkoví
zamestnanci v počte 10 osôb,
administratívni zamestnanci ústavov v počte 4 osoby.

V priebehu roka 2014 v nadväznosti na zapojenie fakulty do implementácie projektu
Interného systému zabezpečovania kvality na Univerzite Komenského v Bratislave s cieľom
zvýšiť efektívnosť organizácie a riadiacich a administratívnych činností na FSEV UK
vykonala fakulta revíziu pracovných pozícií v oblasti správy a riadenia a následne realizovala
opatrenia na zvýšenie efektívnosti organizácie riadiacich a administratívnych činností na
FSEV UK. Fakulta realizovala zmeny v organizácii a riadení práce na FSEV UK tak, aby
štruktúra pracovísk a referátov a nimi zabezpečované pracovné činnosti zodpovedali
aktuálnym potrebám fakulty, zabezpečovali efektívnosť a hospodárnosť pri vynakladaní
verejných zdrojov a vytvárali predpoklady pre zvýšenie efektívnosti a kvality správy
a riadenia na FSEV UK. Za týmto účelom fakulta:
- zrevidovala aktuálne úlohy pracovísk a pracovných pozícií ako aj ich súlad so
zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a zadefinovala vo vnútornom predpise FSEV UK (Pracovný
poriadok FSEV UK) pracovné pozície a pracovné činnosti prislúchajúce týmto
pracovným pozíciám a zároveň určila kvalifikačné predpoklady potrebné na
vykonávanie pracovných činností v zmysle ustanovení §2 a §3 zákona č. 553/2003
Z.z. a kvalifikačné požiadavky, ako aj ostatné pracovné podmienky na výkon
pracovných miest v oblasti správy a riadenia na FSEV UK v súlade s ustanovením §2
ods.8 zákona č. 553/2003 Z.z..
- optimalizovala počet a štruktúru pracovných miest fakulty v oblasti správy a riadenia
v nadväznosti na pracovné činností prislúchajúce pracovným pozíciám definované
vnútorným predpisom ako základný predpoklad pre zvýšenie efektívnosti organizácie
a riadiacich a administratívnych činností hlavných procesov FSEV UK,
- na základe schváleného počtu a štruktúry pracovných miest FSEV UK a v súlade
s Pracovným poriadkom FSEV UK vypracovala opisy pracovných činností (náplne
práce) a stručnú charakteristiku druhu práce pre jednotlivé pracovné pozície
definované Pracovným poriadkom FSEV UK,
- realizovala príslušné opatrenia na zosúladenie pracovnoprávnych vzťahov medzi
zamestnancami a FSEV UK s ustanoveniami Pracovného poriadku FSEV UK, počtom
a štruktúrou pracovných miest FSEV UK a platnou legislatívou návrhom na zmenu
pracovných podmienok medzi zamestnancami a FSEV UK v tejto súvislosti.
Zmeny v organizácii a riadení práce realizované na FSEV UK vytvárajú podmienky na
efektívne fungovanie fakulty v neustále sa meniacom externom prostredí a súčasnom
zvyšovaní požiadaviek a nárokov zo strany externých subjektov.
Bratislava, máj 2015
Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
dekanka fakulty
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