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1. ÚVOD

Predkladaná Výročná správa Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave (ďalej len FSEV UK) za rok 2015 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 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. Časť veda reflektuje aj výsledky komplexnej akreditácie, t.j. rozhodnutia z 5.11.2015,
ktoré priznáva FSEV UK práva v študijných programoch a pri habilitačnom a vymenúvacom
konaní.
V správe reflektujeme aktuálne postavenie FSEV UK, ktorá je už šiesty 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.
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
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a komunikačného systému FSEV UK ako aj
informácia týkajúca sa zabezpečenia
administratívnych a riadiacich činností je uvedená v záverečnej časti správy.
Výročnú správu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
v Bratislave za rok 2015 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 v Bratislave.

Bratislava, 31. marec 2016

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 a verejná politika.
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.
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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
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Prodekani
Mgr. Peter Broniš, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy a legislatívu
doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.
prodekan pre štúdium
doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť,
doktorandské štúdium a rigorózne konanie a rozvoj
prvý prodekan

Akademický senát
Predseda
doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
Členovia - zamestnanecká časť
doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
Mgr. Matúš Halás, PhD.
Mgr. Andrej Mentel, PhD.
Karen Henderson, PhD.
Mgr. Danijela Jerotijević, PhD.
PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Ing. Veronika Miťková, PhD.
prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.
PhDr. Andrej Findor, PhD.

do 31.08.2015
od 27.10.2015
do 16.02.2015

od 16.11.2015
od 25.03.2015

Členovia - študentská časť
Anna Avdaljanová
Bc. Tomáš Malec
Mgr. Ľubica Šimková
Dušan Žaludko
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Vedecká rada
Predsedníčka
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
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 Dočkal, CSc.
doc. PhDr. Peter Halama, PhD.
prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.
doc. Ing. Emília Beblavá, PhD.
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Prof. PhDr. Viera Feglová, CSc.
doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.
Prof. Dr. DrSc. Štefan Volner

do 8.09.2015
do 8.09.2015
do 8.09.2015

do 8.09.2015

od 8.09.2015
od 8.09.2015
od 8.09.2015
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3.1 Organizačná štruktúra FSEV UK

Asistentka
dekanky
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Prodekanka pre
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Tajomníčka
fakulty

Oddelenie
prevádzky
Študijné
oddelenie

Oddelenie pre
vedeckovýskumnú
činnosť

ERASMUS
Ekonomické
oddelenie
UNESCO
katedra pre
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medzinárodných
vzťahov
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sociálnej
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Ústav verejnej
politiky

Centrum kognitívnej
antropológie

9

4. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, POČTY ŠTUDENTOV, UČITELIA
4.1 Študijné programy
FSEV UK v akademickom roku 2014/2015 zabezpečovala a v akademickom roku
2015/2016 zabezpečuje vzdelávaciu činnosť v nasledujúcich študijných programoch:
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium):
 aplikovaná ekonómia (AE),
 európske štúdiá (ES),
 sociálna antropológia (SA),
 sociálna a pracovná psychológia (SPP).
Druhý stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium):
 aplikovaná ekonómia (mgAE) - od akademického roku 2015/2016,
 európske štúdiá (mES),
 sociálna antropológia (mSA),
 sociálna a pracovná psychológia (mSPP),
 verejná politika (mVP).
Tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium):
 európske štúdiá a politiky,
 sociálna antropológia,
 sociálna a pracovná psychológia,
 verejná politika a verejná správa – pridelená akreditácia 5.11.2015
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.
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Tabuľka 1: Prijatí študenti do 1.r. bc. štúdia

akademické roky
ŠP

2014/2015

2015/2016

AE

145

121

ES

137

161

PP

129

111

SA

80

43

Spolu

491

423

Tabuľka 2 obsahuje počty zapísaných študentov do prvého ročníka bakalárskeho štúdia, spolu
s informáciou o pomere zapísaných a prijatých študentov na študijné programy.
Tabuľka 2: Počet zapísaných študentov a ich percentuálny podiel na počte prijatých
študentov do 1.r. bc. štúdia

akademické roky

ŠP

2014/2015

2015/2016

AE

43

29,66%

38

31,40%

ES

60

43,80%

69

42,86%

PP

34

26,36%

48

43,24%

SA

20

25,00%

25

58,14%

Spolu/priemer

157

31,20%

180

43,91%

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 do 1.r. mgr. štúdia

akademické roky

ŠP

2014/2015

2015/2016
24

mgAE
mES

83

73

mPP

66

58

mVP

54

23

mSA

46

26

Spolu

249

204
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Tabuľka 4: Počet zapísaných študentov a ich percentuálny podiel na počte prijatých študentov
do 1.r. mgr. štúdia

akademické roky

ŠP

2014/2015

2015/2016

mgAE

19

79,17%

mES

72

86,75%

51

69,86%

mPP

37

56,06%

41

70,69%

mVP

38

70,37%

14

60,87%

mSA

26

56,52%

14

53,85%

Spolu/priemer

173

67,43%

139

66,89%

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 2015/2016 v dennej forme štúdia študovalo 187 študentov v prvom
ročníku, 146 v druhom ročníku a 185 študentov v treťom ročníku, viď Tabuľka 5. Najviac
vylúčení bolo v prvom roku štúdia (43), čo súvisí aj s kontrolnou etapou na konci prvého
semestra štúdia.
Tabuľka 5: Študujúci a zanechania, vylúčenia v ak. roku 2015/2016, bakalársky stupeň
študujúci 2015/2016

ŠP

vylúčení 2015/2016

1.r.

2.r

3.r

1.r.

2.r

3.r

AE

38

41

63

11

9

1

ES

74

58

56

15

6

2

PP

50

33

47

8

1

0

SA

25

14

19

9

1

4

Spolu

187

146

185

43

17

7

Tabuľka 6 uvádza rovnaké informácie za druhý stupeň štúdia, kde v akademickom roku
2015/2016 v dennej forme študovalo v prvom roku štúdia 136 a v druhom roku štúdia 199
študentov. Najviac vylúčení bolo v prvom roku štúdia (21), čo súvisí aj s kontrolnou etapou
na konci prvého semestra štúdia.
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Tabuľka 6: Študujúci a zanechania, vylúčenia v ak. roku 2015/2016, magisterský stupeň

ŠP

študujúci 2015/2016

vylúčení 2015/2016

1.r.

2.r

1.r.

2.r

mgAE

20

0

1

0

mES

64

71

14

0

mPP

42

37

3

0

mVP

15

70

2

4

mSA

15

21

1

0

Spolu

136

199

21

4

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
ŠP

2013/2014

2014/2015

denní

externí

denní

externí

AE

26

2

30

1

ES

52

3

54

0

PP

30

2

38

0

SA

19

0

18

0

mES

79

1

77

0

mPP

40

0

43

0

mVP

46

5

52

0

mSA

16

0

31

0

Spolu

308

13

343

1

Tabuľka 8 zobrazuje počty študentov bakalárskeho štúdia, ktorí nastúpili na štúdium v ak.
roku 2012/2013 a ukončili štúdium v roku 2014/2015 a magisterského štúdia, ktorí začali
štúdium v ak. roku 2013/2014 a ukončili ho v roku 2014/2015. V priemere ukončilo na
fakulte štúdium štátnou skúškou 75,88% zapísaných študentov., čo je o 6,22 percentuálneho
bodu menej ako v predchádzajúcom akademickom roku.
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Tabuľka 8: Zapísaní študenti a absolventi
ŠP Bc.

Zapísaní študenti v
roku 2012/2013

Absolventi v roku 2014/2015

Podiel zapísaných študentov
a absolventov

AE

43

30

69,77

ES

63

54

85,71

PP

49

38

77,55

SA

38

18

47,37

Spolu Bc.

193
Zapísaní študenti v
roku 2013/2014

140

72,54

mES

83

77

92,77

mPP

40

43

107,5

mVP

59

52

88,14

mSA

42

31

73,81

Spolu Mgr.

224

203

90,63

Spolu

452

343

75,88

ŠP Mgr.

4.3 Erasmus+ a zahraničné vzťahy
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 2014/2015 nastala
zmena programu z LLP/Erasmus na Erasmus+. V tomto akademickom roku fakulta vyslala na
zahraničné štúdium 38 študentov, 12 študentov na odbornú stáž, 1 študenta na štúdium cez
program CEEPUS a 3 študentov v rámci bilaterálnej zmluvy.Okrem toho fakulta
v akademickom roku 2014/2015 prijala 39 zahraničných študentov na krátkodobý
(semestrálny alebo dvojsemestrálny študijný pobyt cez program Erasmus - 37), 1 študentku
na základe univerzitnej bilaterálnej zmluvy - Gruzínsko, 1 študentku na základe univerzitnej
bilaterálnej zmluvy - Japonsko.
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+.
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Od roku 2014 FSEV UK implementuje tematický network Erasmus+ - EUHAP
a pokračuje v implementácii networku Pademia, v rámci ktorého sa zamestnanci a doktorandi
ÚEŠMV zúčastňujú tematických workshopov a annual conferences.
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.
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, ako aj pomer študentov na jedného
učiteľa.
Tabuľka 9: Počet učiteľov, študentov podľa ústavov ( bez Erasmus incomming študentov)
Počet študentov v dennej forme
Počet učiteľov
Počet študentov na učiteľa
štúdia
UAE

5

163

32

UAP

7

209

30

UEŠMV

7

323

46

UVP

4

85

21

USA

5

94

9

Spolu

28

874

31

4.5 Externé hodnotenie
4.5.1 Hodnotenie Akreditačnej komisie Slovenskej republiky

V rámci komplexnej akreditácie študijných programov v rokoch 2014 a 2015 bolo
Univerzite Komenského v Bratislave priznané právo udeľovať zodpovedajúci akademický
titul absolventom všetkých študijných programov, ktoré zabezpečovala FSEV UK
v akademickom roku 2014/2015. Okrem toho bolo Univerzite Komenského v Bratislave
priznané právo udeľovať akademický titul „philosophiae doctor“
absolventom
doktorandského študijného programu verejná politika a verejná správa, ktorý FSEV UK
doposiaľ nezabezpečovala.
V oblasti výskumu 6 Spoločenské a behaviorálne vedy FSEV UK získala výsledné
číselné hodnotenie 3,85 a výsledné hodnotenie A. V oblasti výskumu 8 Ekonómia
a manažment FSEV UK získala výsledné číselné hodnotenie 3,20 a výsledné hodnotenie B.
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4.5.2 Hodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) hodnotí FSEV UK v rámci skupiny
3.6 ostatných spoločensko-vedných fakúlt ( „Skupina OSTATNE SPOL“). Táto okremFSEV
obsahuje: Fakultu bezpečnostného inžinierstva ŽU, Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
Fakultu stredoeurópskych štúdií a regionélneho rozvoja SPU, Fakultu medzináridných
vzťahov EU, Fakultu politických vied a medzinárodnýchn vzťahov UMB, Fakutu
masmediálnej komunikácie UCM, Fakultu aplikovaných jazykov EU, Stredoeurósku vysokú
školu v Skalici, Fakultu verejnej správy UPJŠ, Fakultu verejnej politiky a verejnej správy
VŠD, Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov TUAD a Fakultu sociálnych štúdií VŠD.
V roku 20151 sa FSEV UK vtejto skupine opäť umiestnila na prvom mieste. Poradie
ostatných fakúlt je totožné s poradím, v akom sú vymenované v predchádzajúcom odseku.
Z hľadiska čiastkových kritérií sa však FSEV umiestnila na prvom mieste len vo vzdelávaní.
Na druhom mioeste skončila vo vede a výskume (za Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF)
a v grantovej úspešnosti (za Fakultou bezpečnostného inžinierstva ŽU). Na švvrtom mieste sa
umiestnila v atraktivite štúdia (za Fakultou medzináridných vzťahov EU, Fakultou politických
vied a medzinárodnýchn vzťahov UMB a Fakultou aplikovaných jazykov EU) a v pri
hodnotení doktorandského štúdia (za Fakultou bezpečnostného inžinierstva ŽU, Fakultou
stredoeurópskych štúdií UKF a Fakultou polit. vied a medzinárodnýchn vzťahov UMB).

1

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015. Ranking fakúlt vysokých škôl v SR na základe porovnania ukazovateľov
kvantity a kvality vzdelávania a výskumu. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA), november
2015, s. 31 a 32.
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5. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
5. 1 Publikácie FSEV UK k 31.10.2015
Prehľad uvádza zoznam všetkých publikácií v rokoch 2014 a 2015. Upozorňujeme, že
údaje za rok 2014 sú k termínu 31. 3. 2015, teda obsahujú publikácie za celý rok 2014, pričom
údaje za rok 2015 sú k termínu 31. 10. 2015, takže neobsahujú všetky publikácie z daného
roku. Správa za rok 2016 bude mať rovnakú štruktúru ako táto správa, a budú v nej zahrnuté
aj údaje za rok 2014 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

2014
2015

AAA
4
-

A1
AAB ABB
2
-

ABC
2
4

A2
ACB
1
3

B
ADC
6
3

ADD
1
4

ADM
8
9

∑

∑

Tabuľka 1b: Ďalšie vedecké výstupy

C
ADE

ADF

AEC

AED

AEF

AFA

AFC

AFD

2014

13

9

4

5

-

-

18

15

2015

10

4

3

11

-

-

29

25

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
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AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Tabuľka 2: Odborné publikácie

A2

C

BAA BAB BBA BCI

BDE BDF BED

A2
BEE

BEF

FAI

2014

-

1

1

1

2

11

-

7

5

4

2015

-

1

1

-

3

16

-

6

1

5

∑

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 2015
Pitoňáková, Renáta [UKOFSAE] (50%) - Aliaksei Zhurauliou (50%): Macroeconomic
management and its impact on current account (case of Slovakia and Poland)
Lit. 14 zázn.
In: Polish Journal of Management Studies. - Vol. 11, No.1 (2015), s. 124-135
Registrované v: scopus
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS
Kažarski, Aľaksej [UKOFSESd] (50%) - Makarychev, Andrey (50%): Suturing the
Neighborhood? Russia and the EU in Conflictual Intersubjectivity
Lit. 48 zázn.
In: Problems of Post-Communism. - Vol. 62, No. 6 (2015), s. 328-339
Registrované v: wos
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Fessler, Daniel M. T. (10%) - Barrett, H. Clark (10%) - Kanovský, Martin [UKOFSKS]
(20%) - Stich, Stephen (10%) - Holbrook, Colin (10%) - Henrich, Joseph (5%) 18

Bolyanatz, Alexander H. (5%) - Gervais, Matthew M. (5%) - Gurven, Michael (5%) Kushnick, Geoff (5%) - Pisor, Anne C. (5%) - Rueden, Christopher von (5%) - Laurence,
Stephen (5%): Moral parochialism and contextual contigency across seven societies
Lit. 47 zázn.
In: Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences. - Vol 282, No. 1813 (2015),
s. 50907-50907
Registrované v: wos, scopus
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Lang, Martin (20%) - Krátký, Jan (20%) - Shaver, John H. (20%) - Jerotijević, Danijela
[UKOFSKS] (20%) - Xygalatas, Dimitris (20%): Effects of anxiety on spontaneous
ritualized behavior
Lit. 44 zázn.
In: Current Biology. - Vol. 25, No. 4 (2015), s. 1892-1897
Registrované v: wos
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Sedlačko, Michal (50%) - Staroňová, Katarína [UKOFSVP] (50%): An overview of
discourses on konowledge in policy: Thinking knowledge, policy and conflict together
Popis urobený 25.1.2016
Lit. 161 zázn.
In: Central European Journal of Public Policy [elektronický zdroj]. - Vol. 9, No. 2
(2015), s. 10-53 [online]
URL: http://www.cejpp.eu/index.php/ojs/article/view/242/153
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS

5. 3 Granty FSEV UK
Prehľad uvádza zoznam všetkých grantov riešených na FSEV UK v roku 2015. 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

Začiatok
riešenia

Koniec
riešenia

Dotácia
2015

Meno riešiteľa

Univerzitný vedecký park

Európsky
fond
regionálneho
rozvoja

10/2013

11/2015

29 805

Martin
Kanovský

Využitie poznania pri príprave
dokumentov v tvorbe verejnej
politiky

APVV-088012

1.10.2013

1.4.2017

55 537

Katarína
Staroňová
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Antropológia vylúčenia a integrácie:
Slovensko v kontexte európskych
transformácií
Slovenská spoločnosť
v medzinárodných komparatívnych
výskumoch: pred krízou a počas
krízy
Intervencie na zmierňovanie
predsudkov voči stigmatizovaným
minoritám. Vývoj meracích
nástrojov a experimentálne
testovanie kontaktnej hypotézy v
terénnych podmienkach
Medzi východom a západom,
hodnotová integrácia alebo
divergencia? Slovenská spoločnosť
v medzinárodných komparatívnych
výskumoch
Modelovanie Pareto optimálnych
interakcií finančného a podnikového
sektora v adaptačných procesoch.
Sebakritickosť vz
sebapotvrdzovanie/sebasúcit vo
forme vnútorného monológu...
Karierové cesty absolventov
vzdelávacích programov pre
intelektovo nadané deti....
Ekonometrický odhad parametrov
modelu všeobecnej ekonomickej
rovnováhy s dezagregáciou
verejného sektora
Predstavovaný kontakt ako nástroj
zmierňovania predsudkov?....

APVV-140431

1.7.2015

28.6.2019

59 700

Juraj Buzalka

APVV-030911

1.7.2012

31.12.2015

6 298

Oľga
Gyárfášová
SAV

APVV-140531

1.7.2015

30.6.2019

13 761

Andrej Findor
+ SAV

APVV-140527

1.7.2015

30.6.2019

1 710

Oľga
Gyárfášová +
SAV

APVV-140020

1.7.2015

30.6.2019

10 570

Renáta
Pitoňáková

VEGA
1/0578/15

1.1.2015

31.12.2018

6 824

Júlia
Halamová

VEGA
1/0899/15

1.1.2015

31.12.2017

5 949

Vladimír
Dočkal

VEGA
1/0197/13

2013

2015

967

Veronika
Miťková

VEGA
1/0079/15

1.1.2015

31.12.2017

2 703

Spolu FSEV UK 2015

193 824 €

Spolu FSEV UK 2014
Spolu FSEV UK 2013

110 372 €
192 997 €

Andrej Findor
+ SAV
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Tabuľka 3b: Domáce granty iné
Názov projektu

Názov programu

Začiatok
riešenia

Dotácia 2015

Meno riešiteľa

Human rights news

MZVaEZ SR

31.12.2015

7 440

Lucia Mokrá

Regionálna spolupráca
v oblasti zahraničnej
a bezpečnostnej politiky –
Severský a Vyšehradský
prístup

Úrad vlády
SR, odbor
18.11.2014 28.02.2015
granto EHP
a Nórska

9 053

Jozef Bátora

31.3.2015

1 516

Daniel
Klimovský

31.3.2015

319

Daniel
Klimovský

2016

0

Júlia
Halamová

Inovatívna tvorba verejných
politík na lokálnej úrovni
(Nórsko)
Inovačná tvorba verejných
politík na lokálnej úrovni
(Island)
Study Trip to learn Emotion
Focused Family Therapy in
Norway
Zdieľanie know-how pre
lepší management
Schengenskej hranice medzi
Slovenskom/Ukrajinou a
Nórskom/Ruskom
(CBC01018)
Zdieľanie know-how z
európskej integrácie a
skúseností z cezhraničnej
spolupráce medzi Nórskom,
Ruskom a Ukrajinou
(CBC01014)
Podpora zamestnancov VŠ v
oblasti prípravy budúcich
administratívnych kapacít
Vzdelávanie zamestnancov
VŠ v oblasti prípravy
budúcich administratívnych
kapacít

1.9.2015

Koniec riešenia

štip. program
EHP
9.1.2015
Slovensko,
SAIA
štip. program
EHP
18.12.2014
Slovensko,
SAIA
Úrad vlády
SR, odbor
1.12.2015
granto EHP
a Nórska
Úrad vlády,
operačný
program
cezhraničná
spolupráca

1.10.2015

31.8.2016

61 945

Juraj Buzalka

Úrad vlády,
operačný
program
cezhraničná
spolupráca

1.10.2015

31.8.2016

17 706

Juraj Buzalka

11.2015

12.2015

0

Lucia Mokrá

11.2015

12.2015

0

Lucia Mokrá

Úrad vlády,
operačný
program
Technická
pomoc
Úrad vlády,
operačný
program
Technická
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pomoc

Spolu FSEV UK 2015

97 979 €

Spolu FSEV UK 2014

31 661 €

Spolu FSEV UK 2013

42 654 €

Tabuľka 4a: Zahraničné granty výskumné
Názov projektu

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

Názov programu

Dotácia 2015

Meno riešiteľa

7.RP

0

Juraj Buzalka

0

Lucia Mokrá

The role of local media in building democracy and
Visegradfund
freedom of social exclusion group
Spolu FSEV UK 2015

0€

Spolu FSEV UK 2014
Spolu FSEV UK 2013

139 714 €
37 365 €

Tabuľka 4b: Zahraničné granty iné
Názov projektu

Názov programu

Dotácia 2015

Meno riešiteľa

European Humanitarian Action Partnership,

E+, KA2

1 292

Lucia Mokrá

PADEMIA - Erasmus Network on Parliamentary
Democracy in Europe

LLP
Erasmus

0

Jozef Bátora

Transformation of the European Political Order in
the Post-Lisbon Constellation

Jean Monet

7 336

Jozef Bátora

Short-Term-Scientific-Mission: Performance
Budgeting in the Czech Republic, Slovakia, and
Belgium

COST
Action:
IS1207

3 119

Daniel
Klimovský

Spolu FSEV UK 2015

11 747 €

Spolu FSEV UK 2014

26 916 €

Spolu FSEV UK 2013

260 526 €
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Tabuľka 5: Granty mladých UK
Názov projektu

Humanitárna intervencia a doktrína zodpovednosti chrániť

Výška grantu

Meno žiadateľa

1 000

Kristína
Janková
Zuzana
Stoláriková
Jana
Kubíková
Martina
Urbašek
Stanislav
Černega
Lucia
Vávrová

1 000

Dynamika sociálnej štruktúry v detskej rovesníckej skupine
Politicko-administratívne vzťahy v kontexte mestských firiem

1 000
1 000

Kariérová dráha úspešných mladých pracovníkov
Obraz EÚ a európska identita v kontexte národnostných menšín
na Slovensku

1 000

Práca žien v ukrajinskom meste Dolyna počas krízy

1 000

Spolu FSEV UK 2015

6 000 €

Spolu FSEV UK 2014
Spolu FSEV UK 2013

4 290 €
9 640 €

5. 4 Doktorandské štúdium FSEV UK v Bratislave v akademickom roku 2014/2015
Prehľad uvádza zoznam zapísaných študentov doktorandského štúdia FSEV UK
v Bratislave za akademický rok 2014/2015 + novo prijatých študentov prvého ročníka
doktorandského štúdia FSEV UK v Bratislave v akademickom roku 2015/2016 (tabuľka 6) a
zoznam absolventov doktorandského štúdia FSEV UK v Bratislave v roku 2015 (tabuľka 7).
Tabuľka 6: Zoznam zapísaných študentov doktorand. štúdia za AR 2014/2015 + novo prijatí 2015/2016

Doktorandi
celkove
interní
externí
z toho
zahraniční
interní
z toho
zahraniční
externí

ÚAP
23
15
8

ÚEŠMV
25
13
12

ÚE
3
1
2

ÚVP
10
6
4

ÚSA
11
11
0

SPOLU
72
46
26

0

4

0

0

2

6

0

5

1

0

0

6
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Tabuľka 7: Zoznam absolventov doktorandského štúdia FSEV UK v roku 2015

Program

Forma štúdia

európske štúdiá a politiky

interná

európske štúdiá a politiky

Meno

Dátum
obhajoby

externá

Aliaksei Kazharski
Lucia Virostková

27.08.2015
27.08.2015

európske štúdiá a politiky

externá

Veronika Střelcová

27.08.2015

európske štúdiá a politiky

externá

Zuzana Hricová

27.08.2015

sociálna antropológia

interná

Alexandra Ďurčová

25.08.2015

sociálna antropológia

interná

25.08.2015

sociálna a pracovná psychológia

interná

Jiří Majer
Alexandra
Královičová

sociálna a pracovná psychológia

interná

Lukáš Zajac

13.02.2015

sociálna a pracovná psychológia

interná

26.08.2015

sociálna a pracovná psychológia

interná

Hana Harenčárová
Katarína
Žiaková Košíková

sociálna a pracovná psychológia

externá

Eva Drobná

26.08.2015

sociálna a pracovná psychológia

interná

27.08.2015

sociálna a pracovná psychológia

interná

Marián Macejka
Lenka
Martinkovičová

13.02.2015

26.08.2015

27.08.2015

5.5 Habilitačné a inauguračné konania
Ukončené habilitačné konanie v roku 2015:
Meno
Mgr.Júlia Halamová, PhD.
PhDr.Daniel Klimovský,
PhD.

Študijný odbor
3.1.13 sociálna psychológia a
psychológia práce
3.1.8 teória politiky

Konanie
1.2.2015
1.11.2015

5.6 Akreditácia – akreditácia 3. stupňa štúdia
FSEV UK bolo v rámci komplexnej akreditácie (rozhodnutie z 5.11.2015) 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,
4) denná aj externá forma v študijnomp rograme 3.1.7 verejná politika .

24

5.7 Akreditácia – habilitačné a inauguračné konanie
FSEV UK mala v 2015 v rámci procesu komplexnej akreditácie priznané práva uskutočňovať
habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch:
1) 3.1.8 teória politiky
2) 3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce – do 5.11.2015
3) 3.1.15 sociálna antropológia – od 5.11.2015
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6. KNIŽNICA
Knižnica FSEV UK v roku 2015 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. 2015 je 9455 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 706 nových bibliografických záznamov, čo zároveň predstavuje aj nový
prírastok. Z toho kúpou bolo získaných 102 knižničných jednotiek, darom 604 knižničných
jednotiek. Celkovo z knižničného fondu tvoria záverečné a kvalifikačné práce 2825
exemplárov. Za uvedené obdobie pribudlo v rámci fakulty 369 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.
V roku 2015 bolo do databázy EPC vo Virtue spracovaných 229 nových záznamov,
z toho 168 vydaných v roku 2015, 55 záznamov vydaných v roku 2014 a 55
z predchádzajúcich rokov. Ohlasov na práce bolo zaevidovaných 133, celkový počet
v databáze je 3298.

Používatelia
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Knižnica v roku 2015 celkovo registrovala 223 používateľov, z toho bolo 66
používateľov mimo FSEV UK. Potenciálnych používateľov knižnice FSEV UK je 990, z toho
je 922 študentov.

Prehľad vybraných štatistických ukazovateľov:

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

2011

2012

5 953
1 093
9 021
11 770
1 221

6 648
671
6 974
2 867
1 093

2013
7889
553
3550
1540
1055

2014
8749
280
5311
1383
1110

2015
9455
223
5832
1113
922

Výpožičné služby
V roku 2015 bolo z knižnice FSEV UK prostredníctvom systému Virtua vypožičaných
celkovo 1113 exemplárov, z toho prezenčne 442 exemplárov a absenčne 671 exemplárov.
V študovni knižnice sú k dispozícii knihy vo voľnom výbere v počte 4328 publikácii,
určených študentom na štúdium priamo v knižnici.
V uvedenom nie sú zahrnuté vstupy do online katalógu, virtuálnych návštev, z
knižnice FSEV UK bolo zaznamenaných 3250 vstupov.
Knižnica zabezpečovala aj medziknižničnú výpožičnú službu a spracovala 68 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 zabezpečuje prevádzku, správu, dostupnosť, bezpečnosť,
spoľahlivosť a rozvoj Integrovaného informačného a komunikačného systému na FSEV UK,
ktorý je súčasťou IIKS UK. Smerovanie OIT sa nezmenilo a jeho hlavnou úlohou v r. 2015
bolo naďalej rozvíjať informačný a komunikačný systém a modernizovať existujuce
technické vybavenie , na ktorom je systém prevádzkovaný. Bolo zrealizované nasledovné:
a) významným počinom bolo spustenie novej webovej stránky fakulty. Nová
stránka svojím moderným vzhľadom zapadá do jednotnej koncepcie webových
stránok ostatných fakúlt a rektorátu. Jej návštevníkom poskytuje základné
informácie o fakulte, o výkonných a riadiacich orgánoch fakulty, jej ústavoch
a pracoviskách dekanátu. Prehľadne zobrazuje dianie na fakulte, ponúka
informácie o novinkách a dôležitých udalostiach v živote fakulty.
b) inštaláciou 4 ks access pointov bolo rozšírené pokrytie fakulty bezdrôtovou
sieťou eduroam. Zlepšil sa tak prístup k informáciám pre študentov
a pracovníkov fakulty.
c) pokračovala prirodzená obmena a modernizácia technologického vybavenia
fakulty. Spočívala v nákupe nových počítačov, notebookov a tlačiarní, hlavne
multifunkčných zariadení. OIT zabezpečovalo nákup potrebnej techniky a
softvérového vybavenie pre úspešnú realizáciu výskumných úloh
vykonávanych vedeckými pracovníkmi fakulty.
d) bola prevedená výmena 1 ks aktívneho sieťového prvku – switcha Cisco 2960
e) začala migrácia mailových schránok jednotlivých pracovníkov fakulty, na
ktorej OIT v spolupráci s pracovníkmi CIT-u aktívne spolupracovalo. Išlo
o významnú a časovo náročnú úlohu, ktorej trvanie presiahlo prelom rokov.
f) OIT sa podieľalo na zabezpečení rôznych podujatí, konajúcich sa v priestoroch
fakulty. Bol to napr. 2. ročník konferencie a workshopu “ Komunitná
psychológia na Slovensku“, poriadaných Ústavom aplikovanej psychológie.
g) OIT vykonávalo aj správu a dohľad nad prístupovým a dochádzkovým
systémom. V prípade dochádzkového systému 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.
h) OIT, v spolupráci s kolegami z CIT-u zabezpečovalo bezporuchovú prevádzku
IP telefonov na fakulte. Podielalo sa na priebežnej celoročnej aktualizácii
systému.
i) dôležitou súčasťou činnosti OIT bolo zabezpečenie bezporuchového
a bezproblémového chodu vyučovacieho procesu na fakulte.
V súčasnosti je chod informačného systému stabilný a 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 so správou a riadením fakulty vrátane
prác spojených s jej prevádzkou zabezpečovalo ku koncu roku 2015 celkovo 33
zamestnancov. Na tomto počte participovali zamestnanci jednotlivých pracovísk fakulty
nasledovne:
-

administratívni zamestnanci dekanátu v počte 29 osôb, z toho prevádzkoví
zamestnanci v počte 10 osôb,
administratívni zamestnanci ústavov v počte 4 osoby.

V oblasti správy a riadenia bola mimoriadna pozornosť venovaná kvalite vykonávania
týchto činností ako aj zabezpečeniu efektívnosti a hospodárnosti vynakladania verejných
zdrojov pri rešpektovaní postupov určenými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré
upravujú použitie verejných zdrojov. Osobitný dôraz zo strany členov vedenia fakulty bol
venovaný aj organizácii obehu písomností medzi pracoviskami fakulty tak, aby v maximálnej
miere reflektoval kompetencie pracovísk a kompetencie pracovných miest.

Bratislava, 31. marec 2016

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v. r.
dekanka fakulty
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