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1. ÚVOD 

 

 

Predkladaná Výročná správa Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej len FSEV UK) za rok 2017 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 dlhodobo fakulta patrí 

k vysokoškolským inštitúciám, ktoré neprodukujú nezamestnateľných 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 

a vymenúvacích konaní. Časť veda reflektuje aj priznané práva v rámci jednotlivých 

akreditácií, ktoré priznávajú FSEV UK práva v študijných programoch a pri habilitačnom 

a vymenúvacom konaní.  

 

V správe reflektujeme aktuálne postavenie FSEV UK v oblasti vzdelávania a vedeckej 

činnosti, pričom našim zámerom je, aby výsledky fakulty a jej pracovníkov poskytovali 

argumenty pre ďalšiu prácu – v rámci prijímacieho konania, pri práci so študentmi 

doktorandského štúdia, publikačnými výstupmi, medzinárodnými projektmi, propagáciou ako 

aj kontaktmi so zahraničnými partnermi. Jednou z najviac hodnotených oblastí, ktoré 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 

a komunikačného systému FSEV UK ako aj  informácia týkajúca sa zabezpečenia 

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 2017 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, 28. marec 2018 

 

 

 

 

  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, 

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 hlási 

k celospoločenským 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 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.  

• 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 v Bratislave sa 

zároveň výslovne hlási k plneniu poslania Univerzity Komenského v Bratislave, ku ktorému 
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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        

 

doc. PhDr. Juraj Podoba, PhD.    

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť 

prvý prodekan  

 

Mgr. Peter Broniš, PhD.                                             

prodekan pre zahraničné vzťahy a legislatívu 

 

doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. (do 10.9. 2017)                                

prodekan pre štúdium 

 

Mgr. Kristína Janková, PhD. (od 28.9.2017)  

poverená zabezpečovaním študijnej agendy  

 

     

 

Akademický senát 

                                                  

Predseda Mgr. Andrej Mentel, PhD.  

 

Členovia - zamestnanecká časť 

 

PhDr. Andrej Findor, PhD.     

Mgr. Danijela Jerotijević, PhD.                      

doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. (do 31.8.2017)   

PhDr. Radomír Masaryk, PhD.                       

Ing. Veronika Miťková, PhD.            

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.       

Mgr. Tomáš Profant, PhD.  

JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., LL.M. (od 12.10.2017) 

 

Členovia - študentská časť   

 

  Lucia Gallová  

Mgr. Tomáš Malec  

Kamila Potočárová  

 Miroslava Rosáková 
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Vedecká rada  

 

Predsedníčka  

 

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.       

   

Členovia 

                     prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.  (do 31.8.2017)                             

prof. Ing. Emília Beblavá, PhD.       

doc. Mgr. Juraj Buzalka, MA, PhD. (od 3.10.2017)                             

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. 

  prof. PhDr. Viera Feglová, CSc. (do 31.8.2017)     

  doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.  

prof. PhDr. Peter Halama, PhD.                                   .                        

doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. (do 10.9.2017)     

doc. Mgr. Ivan Chorvát MA., CSc. 

prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.   

prof. Martin Kahanec, MA, PhD.  (od 3.10.2017)           

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.    

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. (od 3.10.2017)  

doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. (do 31.8.2017)   

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. (do 12.10.2017)                    

doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. (od 3.10.2017) 

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.                     

doc. PhDr. Juraj Podoba, PhD.    

  prof. Steven Saxonberg, PhD. 

prof. Dr. DrSc. Štefan Volner, PhD.  
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3.1 Organizačná štruktúra 

FSEV UK   
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4. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY,  POČTY ŠTUDENTOV, UČITELIA  

 

4.1  Študijné programy  

  

FSEV UK v akademickom roku 2016/2017 zabezpečovala  a v akademickom roku 2017/2018 

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),   

 európske štúdiá (mES), 

 sociálna antropológia (mSA), 

 sociálna a pracovná psychológia (mSPP), 

 verejná politika (mVP). 

 

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium):  

 európske štúdiá a politiky (dESP), 

 sociálna antropológia (dSA), 

 sociálna a pracovná psychológia (dSPP), 

 verejná politika (dVP).   

 

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 a 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  

ŠP 

akademické roky 

2015/2016 
  

2016/2017 2017/2018 
  

AE   121         54  55 

ES   161       177  123 

PP   111       129  92 

SA     43           35 12 

Spolu   423       395  284 

 

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 

  

ŠP 
akademické roky 

2015/2016 
 

2016/2017 2017/2018 

AE 38 31,40% 9 16,67% 23 41,81% 

ES 69 42,86% 69 38,98% 60 48,78% 

PP 48 43,24% 69 53,49% 57 61,96% 

SA 25 58,14% 8 22,86% 8 57,14% 

Spolu/priemer 180 43,91% 155  39,24% 148 52,11% 

 

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 tohto istého študijného programu na druhom, magisterskom 

stupni štúdia , o čom svedčia aj pomery prijatých a zapísaných študentov. 

 

Tabuľka 3: Prijatí študenti do 1.r. Mgr. štúdia    

ŠP 
  

akademické roky 

2015/2016  2016/2017 
2017/2018 

Celkovo 1.kolo 2.kolo 

mgAE   24  
  

43  32 24 8 

mES   73  
  

78  63 52 11 

mPP   58  
  

58  38 36 2 

2mVP   23  
  

22  16 9 7 

MSA   26  
  

14  15 10 5 

Spolu   204  
  

215  164 131 33 
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Tabuľka 4: Počet zapísaných študentov a ich percentuálny podiel na 

počte prijatých študentov                      do  1.r. Mgr. štúdia 

  

ŠP 
akademické roky 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

mgAE 19 79,17% 33 76,74% 24 75% 

mES 51 69,86% 54 69,23% 58 92,06% 

mPP 41 70,69% 45 77,59% 30 78,95% 

mVP 14 60,87% 14 63,64% 10 62,5% 

mSA 14 53,85% 8 57,14% 15 100% 

Spolu/priemer 139 66,89% 154 71,62% 137 83,54% 

 

 

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 2017/2018 v dennej forme bakalárskeho štúdia  študuje 120 študentov v 

prvom ročníku, 108 v druhom ročníku a 136 študentov v treťom ročníku, viď Tabuľka 5. 

Najviac vylúčení bolo v prvom roku štúdia (29) najmä v nadväznosti na náročnosť 

podmienok vysokoškolského štúdia - kontrolná etapa nemôže byť dôvodom vylúčenia, vtedy 

to len zistíme, ale prechod zo stredoškolských lavíc je dôvod na vylúčenie v 1. ročníku....... 
 

Tabuľka 5: Študujúci a zanechania, vylúčenia v ak. roku 2017/2018,  bakalársky stupeň k 9.3.2018 

ŠP 

 

študujúci 2017/2018 
 

 

Vylúčení + zanechaní + prerušení 

2017/2018 

1.r. 2.r 3.r 1.r. 2.r 3.r 

AE 16 7 27 7 1 2 

ES 44 44 48 16 2 2 

PP 56 55 50 1 0 1 

SA 4 2 11 5 0 1 

Spolu 120 108 136 29 3 6 

 

 

Tabuľka 6 uvádza rovnaké informácie za druhý stupeň štúdia, kde v akademickom roku 

2017/2018 v dennej forme študovalo v prvom roku štúdia 120 a v druhom roku štúdia 108 

študentov. Viac  vylúčení bolo v prvom roku štúdia (29), čo súvisí aj s kontrolnou etapou na 

konci prvého semestra štúdia.   
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Tabuľka 6: Študujúci a zanechania, vylúčenia v ak. roku 2017/2018,  magisterský stupeň, ku dňu 9.3.2018 

 

ŠP 

študujúci 2016/2017 vylúčení 2016/2017 

1.r. 2.r 1.r. 2.r 

mgAE 24 31 0 0 

mES 59 49 4 1 

mPP 28 47 3 0 

mVP 12 14 2 0 

mSA 9 6 1 2 

Spolu 145 159 6 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 

 

ŠP 

akademické roky 

2014/2015   2015/2016     2016/2017 

denní externí denní externí denní 

  AE 30 1 46 0 36 

  ES 54 0 45 0 43 

  PP 38 0 38 0 26 

  SA 18 0 9 0 13 

          

 mgAE 0 0 0 0 16 

  mES 77 0 60 0 45 

  mPP 43 0 32 0 39 

  mVP 52 0 40 0 17 

  mSA 31 0 15 0 12 

  Spolu 343 1 285 0 247 

 

Tabuľka 8 zobrazuje počty študentov bakalárskeho štúdia, ktorí nastúpili na štúdium v ak. 

roku 2013/2014 a ukončili štúdium v roku 2015/2016 a magisterského štúdia, ktorí začali 

štúdium v ak. roku 2014/2015 a ukončili ho v roku 2015/2016. V priemere ukončilo na 

fakulte štúdium štátnou skúškou 75,80% zapísaných študentov, čo je o 0,08 percentuálneho 

bodu menej ako v predchádzajúcom akademickom roku.  
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Tabuľka 8: Zapísaní študenti a absolventi 

ŠP  Bc.   
Zapísaní študenti v 

roku 2014/2015 
Absolventi v roku 2016/2017 

Podiel zapísaných študentov 

a absolventov 

AE   43 36 83,72 

ES   60 43 71,66 

PP   34 26 76,47 

SA   20 13 65 

Spolu Bc.   157 118 75,16 

ŠP  Mgr. 
  Zapísaní študenti v 

roku 2015/2016 
Absolventi v roku 2016/2017 

 Podiel zapísaných 

študentov a absolventov 

  

    

mgAE  20 16 80 

mES   64 45 70,31 

mPP   42 39 92,86 

mVP   15 12 80 

mSA   15 17 113,33 

Spolu Mgr.   156 129 82,69 

Spolu   313 247 78,91 

 

 

4.3 Erasmus+ a zahraničné vzťahy  

 

FSEV UK realizuje množstvo aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov. Cieľom je 

pokračovať v týchto aktivitách rámcovo 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 sa fakulta v akademickom roku 2016/2017 a 2017/2018 

aktívne zapojila do programu Erasmus+. V akademickom roku fakulta 2017/2018 vyslala na 

zahraničné štúdium 41 študentov, 5 študentov na odbornú stáž a 4 študentov na absolventskú 

stáž. Prijali sme jednu študentku na štúdium cez program CEEPUS. Fakulta v akademickom 

roku 2016/2017 a 2017/2018 prijala 50 zahraničných študentov na krátkodobý (semestrálny 

alebo dvojsemestrálny študijný pobyt cez program Erasmus+ a 6 študentov na základe iných 

zmlúv (bilaterálne zmluvy, CEEPUS). 

 

 Program Erasmus+ Bilaterálne zmluvy UK Iné mobilitné programy 

 Počet 

vyslaných 

študentov  

Počet 

prijatých 

študentov 

Počet 

vyslaných 

študentov  

Počet 

prijatých 

študentov 

Počet 

vyslaných 

študentov  

Počet 

prijatých 

študentov 

2016/2017  10 24 0 0 0 1 

2017/2018 31 26 0 0 0 5 
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V rámci učiteľskej mobility fakulta naplánovala vyslanie 7 pedagogických pracovníkov na 

krátkodobý prednáškový pobyt v rámci učiteľských mobilít Erasmus+ a prijala 5 pedagógov 

zo zahraničných univerzít. 

 

 Program Erasmus+ Krátkodobé výmenné 

pobyty - UK 

Iné mobilitné programy 

 Počet 

vyslaných 

učiteľov 

Počet 

prijatých 

učiteľov 

Počet 

vyslaných 

učiteľov 

Počet 

prijatých 

učiteľov 

Počet 

vyslaných 

učiteľov  

Počet 

prijatých 

učiteľov 

2016/2017 4 0 0 0 1 0 

2017/2018 2 2 0 0 0 3 

 

Agenda zahraničných vzťahov na fakulte ďalej pokrýva spracovanie viac ako 80 bilaterálnych 

zmlúv v rámci programu Erasmus+, ku ktorým  v roku 2017 pribudli zmluvy s univerzitami 

v Taliansku, Slovinsku a Rumunsku. Pokračuje aj spolupráca  v rámci nadnárodného 

networku a projektov – v rámci spolupráce a členstva v TEPSA (Trans-European Political 

Science Association).  

 

V roku 2017 sme začali prípravu spoločných mobilitných projektov s univerzitami na 

Taiwane, na Novom Zélande a v Rakúsku. 

 

4.4 Učitelia 

 

Vzdelávaciu činnosť na fakulte zabezpečujú interní a externí učitelia. Na tomto mieste sú 

uvedené prehľady počtu interných učiteľov  zamestnaných na ustanovený týždenný pracovný 

čas, 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+ incoming  študentov) v 2017/2018 

 

  Počet učiteľov 
Počet študentov v dennej forme 

štúdia 
Počet študentov na učiteľa 

UAE 5 95 19 

UAP 9 231 26 

UEŠMV 9 219 25 

UVP 3 24 8 

USA 3 23 8 

Spolu 29 718 23 
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5. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  

 

5.1. Publikácie FSEV UK za rok 2017 

 

Prehľad uvádza zoznam všetkých publikácií v roku 2017. V prehľadoch sa uvádzajú  

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 

(tabuľka 1a) a ďalšie vedecké výstupy (tabuľka 1b). 

 

Kvôli porovnaniu uvádzame aj údaje za predchádzajúce roky (od roku 2015, s ohľadom na 

metodiku a rozpis dotácie na VŠ pre rok 2018). 

 

Pri analýze trendu v publikačnej činnosti je možné konštatovať ako  pozitívnu tendenciu, že  

stúpa počet publikácií v kategóriách AAA, AAB, ABC, teda monografie, kapitoly 

v monografiách a v kategóriách ADC, ADD, ADM, ADN vedecké články v karentovaných 

a indexovaných časopisoch si udržiamvame pomerne vyrovnaný ročný výkon. Tento trend je 

potrebné udržať a stimulovať, pretože tak z hľadiska financovania výkonov, ako aj z hľadiska 

akreditácie či kvalifikačných postupov ide o najvyššie hodnotené publikácie. 

 

 Tabuľka 1a: Vedecké monografie a karentované časopisy 

 A1 A2 B  

 AAA AAB ABB ABC ABD ACB ACD ADC ADD ADM ADN ∑ 

2015 - - - 4 - 3  3 4 9 1 24 

2016 2 1 - 6 - 1  9 1 5 - 25 

2017 1 4 - 2 4 2 4 7 1 7 2 34 

 

Tabuľka 1b: Ďalšie vedecké výstupy 

 C 

 ADE ADF AEC AED AEF AFA AFC AFD ∑ 

2015 10 4 3 11 - - 29 25  82 

2016 2 6 1 2 - - 14 12   37 

2017 9 4 5 16 - - 23 12 70 
 

 

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 
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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 

ADN - Vedecké práce v domácich 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 
 

 

Tabuľka 2: Odborné publikácie 

 

 A2 C A2  

 BAA BAB BBA BCI BDE BDF BED BEE BEF FAI ∑ 

2015 -  1 1 - 3 16 - 6 1 5 33 

2016 -    1 - 2 3 5 - 3 1 2 17 

2017 - - 1 2 6 3 - 5 1 6 24 

 

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 

 

 

5.2. Najvýznamnejšie publikácie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK za rok 

2017 

 

ADC01 Bergqvist, Christina (50%) - Saxonberg, Steven [UKOFSES] (50%): The state as a 

norm-builder? The take-up of parental leave in Norway and Sweden 

Lit. 36 zázn. 

In: Social Policy & Administration. - Vol. 51, No. 7 (2017), s. 1470-1487. - ISSN 0144-

5596 

 

ADC02 Domínguez, Giazú Enciso (25%) - Pujol, Joan (25%) - Motzkau, Johanna, F. (25%) - 

Popper, Miroslav [UKOFSAP] (25%): Suspended transitions and affective orderings: 

From troubled monogamy to liminal polyamory 

Lit. 41 zázn. 

In: Theory & Psychology. - Vol. 27, No. 2 (2017), s. 183-197. - ISSN 0959-3543 
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ADC04 Halamová, Júlia [UKOFSAP] (50%) - Kanovský, Martin [UKOFSKS] (40%) - 

Pacúchová, Monika (10%): Self-compassion scale: IRT psychometric analysis, 

validation, and factor structure Slovak translation 

Lit. 51 zázn. 

In: Psychologica Belgica. - Vol. 57, No. 4 (2017), s. 190-209. - ISSN 0033-2879 

 

ADC06 Masaryk, Radomír [UKOFSAP] (50%) - Hatoková, Mária (50%): Qualitative inquiry 

into reasons why vaccination messages fail 

Lit. 40 zázn. 

In: Journal of Health Psychology. - Vol. 22, No. 14 (2017), s. 1880-1888. - ISSN 1359-

1053 

 

ADC07 Schusterová, Iveta (34%) - Dědová, Mária (33%) - Dočkal, Vladimír [UKOFSAP] 

(33%): Rola žiaka pri šikanovaní a jej súvislosti s percipovanou sociálnou oporou = The 

role of a pupil in bullying and its relation to percieved social support 

Lit. 69 zázn., 11 tab. 

In: Československá psychologie. - Roč. 61, č. 2 (2017), s. 183-197. - ISSN 0009-062X 

  

 

5.3. Granty Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK 

 

Prehľad uvádza zoznam všetkých grantov riešených na FSEV v roku 2017. 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). V položke domácich grantov výskumných došlo k miernemu 

poklesu získaného finančného objemu, v položke domáce granty iné došlo k poklesu oproti 

predchádzajúcim rokom, obdobne v položke zahraničné granty výskumné klesol finančný 

objem z dôvodu ukončenia projektu. 

 

U grantov mladých sa objavil  mierny nárast počtu získaných grantov (o jeden udelený grant 

oproti roku 2016). Je potrebné aj naďalej motivovať doktorandov a mladých vedeckých 

zamestnancov k podávaniu žiadostí o tieto granty, kde je miera úspešnosti pridelenia 

mimoriadne vysoká, hoci záujem vyjadrený počtom podaných žiadostí je nízky. 

 

Zo strategického hľadiska (prezentácia výsledkov navonok, medzinárodná spolupráca, 

metodika financovania VŠ na Slovensku) by bolo žiadúca alokácia viacerých zahraničných, 

najmä výskumných grantov. 
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Tabuľka 3a: Domáce granty výskumné 

 

 Názov projektu Názov programu 
Začiatok 

riešenia  

Koniec 

riešenia  

Dotácia € 

2017 
Meno riešiteľa 

„Inštitút politickej sociológie: 

Civil society and social 

movement research“ 

Podporná 

schéma na 

návrat 

odborníkov zo 

zahraničia 

Uznesenie 

vlády SR č. 

368/2015 

z 8.7.2015 

28.2.2017 28.2.2018 66 987,18 
Oľga 

Gyárfášová 

MUN Milan 

účelová 

dotácia MŠ 

SR 

3.4.2017 7.4.2017 3 400 
Kristína 

Janková 

Využitie poznania pri príprave 

dokumentov v tvorbe verejnej 

politiky 

APVV-0880-

12 
1.10.2013 30.9.2017 23 284 

Katarína 

Staroňová  

Antropológia vylúčenia a 

integrácie: Slovensko v 

kontexte európskych 

transformácií 

APVV-14-

0431 
1.7.2015 28.6.2019 69 052 

Juraj 

Buzalka 

Intervencie na zmierňovanie 

predsudkov voči 

stigmatizovaným minoritám. 

Vývoj meracích nástrojov a 

experimentálne testovanie 

kontaktnej hypotézy v 

terénnych podmienkach 

APVV-14-

0531 
1.7.2015 30.6.2019 33 948 

Andrej 

Findor + 

SAV 

Medzi východom a západom, 

hodnotová integrácia alebo 

divergencia? Slovenská 

spoločnosť v medzinárodných 

komparatívnych výskumoch 

APVV-14-

0527 
1.7.2015 30.6.2019 4 160 

Oľga 

Gyárfášová 

+ 

SAV 

Modelovanie Pareto 

optimálnych interakcií 

finančného a podnikového 

sektora v adaptačných 

procesoch. 

APVV-14-

0020 
1.7.2015 30.6.2019 21 384 

Renáta 

Pitoňáková 

„Ľudské práva a udržateľný 

rozvoj vo vonkajších vzťahoch 

EÚ “ 

APVV-16-

0540 
1.7.2017 31.12.2020 33 328 

Lucia 

Mokrá 

„IDENTITA.SK – spoločná 

platforma dizajnu, architektúry 

a sociálnych vied“   

APVV-16-

0567 
1.7.2017 30.12.2020 4 484 

STU + 

Juraj 

Podoba  

Sebakritickosť vz 

sebapotvrdzovanie/sebasúcit vo 

forme vnútorného monológu... 

VEGA 

1/0578/15 
1.1.2015 31.12.2018 9 374 

Júlia 

Kanovská 

Halamová 
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Karierové cesty absolventov 

vzdelávacích programov pre 

intelektovo nadané deti.... 

VEGA 

1/0899/15 
1.1.2015 31.12.2017 7 404 

Vladimír 

Dočkal 

Predstavovaný kontakt ako 

nástroj zmierňovania 

predsudkov?.... 

VEGA 

1/0079/15 
1.1.2015 31.12.2017 2 747 

Andrej 

Findor + 

SAV 

Modelovanie efektívnosti 

financovania a kooperácie 

sektorov a regiónov slovenskej 

ekonomiky 

VEGA 

1/0340/16 
1.1.2016 31.12.2018 2 490 

Vladimír 

Mlynarovič  

Voľby 1946 a voľby 2016 na 

Slovensku 

VEGA 

2/0007/16 
1.1.2016 31.12.2018 2 365 

Oľga  

Gyárfášová  

Spolu FSEV UK 2017                                                                           217 420 € 

Spolu FSEV UK 2016                                                                            271 252 € 

Spolu FSEV UK 2015                                                                        240 722 € 

 

 

Tabuľka 3b: Domáce granty iné 

 

 Názov projektu Názov programu Začiatok 

riešenia  
Koniec riešenia  

Dotácia 

2014/2015 
Meno riešiteľa 

Komunitná záhrada na 

FSEV UK v BA 

Grant 

Miestneho 

zastupiteľstva 

Bratislava 

Ružinov 

25.4.2017 15.11.2017 3 985 

Júlia 

Kanovská 

Halamová  

Spolu FSEV UK 2017      3 985 €      

Spolu FSEV UK 2016     109 286 €      

Spolu FSEV UK 2015    105 037 €  

 

 

Tabuľka 4a: Zahraničné granty výskumné 

 

Názov projektu Názov programu 
Dotácia 

2014/2015 
Meno riešiteľa 

WOGYMARKET Workers, Gypsies and the 

Market: The Anthropology of New Fascism in 

Eastern Europe 

7.RP 
25 402,53 

€ 
Juraj Buzalka  

Spolu FSEV UK 2017                                                                          25 402,53 €               

Spolu FSEV UK 2016                                                                          76 208 €               

Spolu FSEV UK 2015                                                                                   0 € 
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Tabuľka 4b: Zahraničné granty iné 

 

Názov projektu Názov programu 
Dotácia 

2014/2015 
Meno riešiteľa 

Societa for the Psychological Study  
Travel 

Reimbursement 
423,66 € 

Matej 

Hruška  

PADEMIA LLP/Erasmus 1 158,65 
Gyárfášová 

Oľga 

Spolu FSEV UK 2017                                                                           1 582,31 € 

Spolu FSEV UK 2016                                                                           8 974 € 

Spolu FSEV UK 2015                                                                           1 292 € 

 

Tabuľka 5: Granty mladých UK 

 

Názov projektu Výška grantu Meno žiadateľa 

Multi-layered human rights protection system and contemporary 

understanding rights of child-cooperation and coaction of 

stakeholders in the best interest of migrant child 

1000 Clarissa  do 

Nascimento 

Tabosa  

Analýza konfliktu medzi orgánmi obce 
1 000 Martin 

Kollárik  

Analýza zmien vo fyziologických ukazovateľoch na základe 

intervencie zameranej na sebakritickosť a sebasúcit 

1 000 Jana 

Koróniová  

identifikácia emócií u ľudí s extrémnymi hodnotami 

sebakritickosti a sebasúcitu eye trackingom 

1 000 Bronislava 

Strnádelová  

Sex biznis / prostitúcia v slovenských verejných politikách 1 000 
Veronika 

Valkovičová 

Legitimácia alternatívneho systému zdravotnej starostlivosti 800 
Soňa 

Kráľová 

Spolu FSEV UK 2017                                                                          5 800 € 

Spolu FSEV UK 2016                                                                           4840 € 

Spolu FSEV UK 2015                                                                           6000 € 

 

 

5.4. Doktorandské štúdium v akademickom roku 2016/2017 a 2017/2018  

 

Prehľad uvádza zoznam zapísaných doktorandských študentov za akademické roky 

2015/2016 a 2016/2017 pre základné porovnanie (tabuľka 6) a zoznam absolventov 

doktorandského štúdia v roku 2017 (tabuľka 7). 
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Ako vidno z údajov, v  roku  2017 sa udržal celkový počet študentov doktorandského štúdia 

v porovnaní s minulým rokom, aj oproti predchádzajúcemu obdobiu, čo spôsobila zmena 

financovania doktorandského štúdia. Mierne poklesol počet zahraničných doktorandov. 

Zároveň klesol aj počet absolventov. 

 

Tabuľka 6: zoznam zapísaných doktorandských študentov 

 

Doktorandi 

2015/2016 
ÚAP ÚEŠMV ÚSA 

 

VCĽP 
SPOLU 

celkovo 16 24 7 1 48 

interní 11 13 7 1 32 

externí 5 11 0 0 16 

z toho zahraniční interní 0 3 2 0 5 

z toho zahraniční externí 0 6 0 0 6 

 

Doktorandi 

2016/2017 
ÚAP ÚEŠMV ÚVP ÚSA 

 

VCĽP SPOLU 

celkovo 14 18 6 9 1 48 

interní 9 8 5 9 1 32 

externí 5 10 1 0 0 16 
z toho zahraniční interní 0 1 0 0 0 1 

z toho zahraniční externí 0 4 0 0 0 4 

 

 

Tabuľka 7: zoznam absolventov doktorandského štúdia 2016/2017   

 

Program 
Forma 

štúdia 
Meno 

Dátum 

obhajoby 

európske štúdiá a politiky interná Mgr. Zuzana Maďarová 24.8.2017 

európske štúdiá a politiky externá Dipl. Ing. Jürgen Ohse 24.8.2017 

verejná politika  interná Mgr. Matúš Sloboda 26.5.2017 

verejná politika  interná Mgr. Jana Kubíková 2.2.2017 

sociálna a pracovná psychológia interná Mgr. Ing. Zuzana Lazišťanová 1.6.2017 

sociálna a pracovná psychológia externá Mgr. Renáta Dörnhöferová 27.8.2017 

 

 

5.5 Habilitačné a inauguračné konania  

 

V roku 2017 sa neukončilo žiadne habilitačné konanie. Vedecká rada FSEV UK schválila 

začatie dvoch habilitačných konaní:  

 

Meno Študijný odbor Dátum doručenia žiadosti / 

Začiatok konania  

PhDr. Andrej Findor, PhD. 3.1.6 Politológia  11.12.2017 / 19.12.2017  

Mgr. Miroslav Popper, CSc. 3.1.13 Sociálna psychológia a 

psychológia práce 

5.12.2017 / 19.12.2017  
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Ukončené vymenúvacie konanie v roku 2017:  

 

Meno Študijný odbor Začiatok konania / 

schválenie vo VR UK / 

vymenovanie 

Doc. Ing. Emília Beblavá 

PhD. 

3.1.6 Politológia  15.2.2017 / 5.6.2017 / 

4.12.2017   

 

5.6 Akreditácia – akreditácia 3. stupňa štúdia 

 

FSEV UK má priznané právo udeľovať akademický titul PhD. absolventom v štyroch 

študijných programoch a odboroch: 

1) denná aj externá forma v študijnom odbore 3.1.6. politológia (slovenská / anglická 

jazyková mutácia), 

2) denná forma v študijnom odbore 3.1.15. sociálna antropológia (slovenská / anglická 

jazyková mutácia),  

3) denná aj externá forma v študijnom odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia 

práce (v spolupráci so SAV)  

4) denná aj externá forma v študijnom programe 3.1.7 verejná politika.  

5.7 Akreditácia – habilitačné a inauguračné konanie 

 

FSEV UK mala v roku 2017 priznané práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijných odboroch: 

 

1) 3.1.15  Sociálna antropológia  

2) 3.1.6     Politológia  

3) 3.1.13   Sociálna psychológia a psychológia práce 
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6. KNIŽNICA 

 

Knižnica FSEV UK v roku 2017 rozvíjala svoju činnosť a plnila úlohy v súlade s príslušnými 

univerzitným právnymi predpismi.  

 

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 vedecko-výskumnú 

komunitu na Slovensku. UK v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami Univerzity 

Komenského v Bratislave 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. 2017 je 10580 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 552 nových bibliografických záznamov, čo zároveň predstavuje aj nový 

prírastok. Z toho kúpou bolo získaných 192 knižničných jednotiek, darom 360 knižničných 

jednotiek.  

 

Knižnica FSEV UK sa zapojila do projektu Fond na podporu umenia, z účelovej dotácie 

Ministerstva školstva SR dostala pridelené financie vo výške 50 eur. Bolo zakúpených 5 

knižničných jednotiek so spoluúčasťou fakulty v celkovej cene 59,04 eur. Všetky knihy boli 

zaevidované a spracované v  knižničnom systéme Virtua.  V každej knihe je informácia, že 

publikácia bola zakúpená z Fondu na podporu umenia.  V týždni slovenských knižníc sme 

usporiadali výstavu kníh zakúpených z Fondu na podporu umenia.  

 

Celkovo z knižničného fondu tvoria záverečné a kvalifikačné práce 3380 exemplárov. Za 

uvedené obdobie pribudlo v rámci fakulty 250 záverečných a kvalifikačných prác.  

 

Knižničné jednotky sú prístupné v súbornom online katalógu Univerzity Komenského v 

Bratislave.   

 

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.  
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V roku 2017 bolo do databázy EPC vo Virtue spracovaných 266 nových záznamov. 

Za vykazovacie obdobie 2017 bolo: 158 publikácii vydaných v roku 2017, 41 publikácii 

vydaných v roku 2016 a 231 publikácií z predchádzajúcich rokov. 

 

Počet pripísaných ohlasov v roku 2017: 674, z toho počet ohlasov za rok 2017:207. Celkový 

počet citovaných prác: 1004, celkový počet ohlasov v databáze je 4274. 

 

Používatelia 

Knižnica v roku 2017 celkovo registrovala 215 používateľov, z toho bolo 57 používateľov 

mimo FSEV UK. Potenciálnych používateľov knižnice FSEV UK je 786.   

 

Prehľad vybraných štatistických ukazovateľov: 

  Údaje za rok                          2011       2012       2013         2014      2015      2016      2017 

  Knižničné jednotky spolu      5 953      6 648       7889         8749       9455      9723     10580 

  Aktívni používatelia              1 093          671         553           280         223        222        215 

  Návštevníci knižnice spolu    9 021      6 974       3550          5311       5832     5796      5828 

  Výpožičky spolu                  11 770      2 867       1540          1383       1113       627      1721 

  Počet študentov fakulty          1 221      1 093       1055          1110         922       785       786 

 

Výpožičné služby 

V roku 2017 bolo z knižnice FSEV UK prostredníctvom systému Virtua vypožičaných 

celkovo 1721 exemplárov, z toho prezenčne 437 exemplárov a absenčne  1284  exemplárov.  

V študovni knižnice sú k dispozícii knihy vo voľnom výbere v počte 4588 publikácii, 

určených študentom na štúdium priamo v knižnici. V uvedenom nie sú zahrnuté vstupy do 

online katalógu, virtuálnych návštev,  knižnica  FSEV UK  mala zaznamenaných 5828 

vstupov. Knižnica zabezpečovala aj medziknižničnú výpožičnú službu a spracovala 45 

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 Univerzity Komenského.  

 

Medzi hlavné úlohy OIT v r. 2017 patrilo naďalej rozvíjať informačný a komunikačný systém 

a modernizovať  existujuce technické vybavenie, na ktorom je systém prevádzkovaný.   

 

Zrealizovali sa nasledovné úlohy: 

 pokračovala prirodzená obmena a modernizácia technologického vybavenia 

fakulty. Okrem iného, spočívala v nákupe nových počítačov, notebookov, 

tlačiarní a rôznych periférií pre pracovníkov dekanátu a jednotlivých ústavov 

fakulty. OIT zabezpečovalo nákup potrebnej techniky a softvérového 

vybavenie pre úspešnú realizáciu výskumných úloh a projektov vykonávanych 

vedeckými pracovníkmi fakulty,     

 neustále sa aktualizoval obsah webovej stránky. Pribudli nové sekcie  tak, aby 

stránka bola čo najprehľadnejšia a zároveň čo najvernejšie reflektovala dianie 

na fakulte aj mimo nej a pravidelne  reagovala na najdôležitejšie 

celospolečenské udalosti. Nemenej dôležitou úlohou bola popularizácia fakulty 

a prezentácia jednotlivých možností štúdia,  

 prebehol upgrade antivírových klientov na jednotlivých osobných počítačoch 

a notebookoch fakulty, na verziu 6.6,     

 OIT sa podieľalo na rôznych podujatiach, konajúcich sa v priestoroch fakulty. 

Bol to napr. 4. ročník konferencie a workshopu “ Komunitná psychológia na 

Slovensku“, poriadaných Ústavom aplikovanej psychológie. Bola zabezpečená 

technická podpora sprievodných akcií v rámci študentského FSEV FEST-u, 

 OIT vykonávalo  aj správu a dohľad nad  prístupovým, dochádzkovým a 

kamerovým 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,   

 OIT v spolupráci s kolegami z CIT-u zabezpečovalo bezporuchovú prevádzku 

IP telefónov na fakulte. Podielalo sa na priebežnej celoročnej aktualizácii 

systému,   

 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 2017 celkovo 30 zamestnancov. Na 

tomto počte participovali zamestnanci jednotlivých pracovísk fakulty nasledovne: 

 

- administratívni zamestnanci dekanátu v počte 26 osôb, z toho prevádzkoví 

zamestnanci  v počte 9 osôb, 

- administratívni zamestnanci ústavov v počte 4 osoby. 

 

V oblasti správy a riadenia bolo naďalej prioritou zabezpečiť kvalitný výkon 

administratívnych a prevádzkových činností. Trvalý dôraz bol kladený na efektívnosť, 

účinnosť, účelnosť a hospodárnosť vynakladania verejných zdrojov a dodržiavanie postupov 

určených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UK a FSEV 

UK.  

 

 

Bratislava, 28. marec 2018                                                  

 

 

 

 

                                                                              Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

           dekanka fakulty 


