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1. ÚVOD 
 
 
Predkladaná Výročná správa Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej len FSEV UK) za rok 2019 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, vrátane analýzy kvantitatívnych ukazovateľov. Okrem toho obsahuje časť 
zameranú na medzinárodné programy a viditeľnosť fakulty v zahraničí.  

 
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 konaní 
o vymenovaní profesorov. Časť veda reflektuje aj výskumné semináre a profesorské prednášky, 
ktoré sa na fakulte realizujú za účelom podpory interdisciplinarity, odbornej diskusie 
o výskumných témach a zdieľania praktických skúseností s výskumom a publikovaním svojich 
výskumných zistení.  

 
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, 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 
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 2018 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, 27. máj 2020 
 

 
 
 

  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 
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 
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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. Kristína Janková, PhD.                                
prodekanka pre štúdium 
 
JUDr. Alexandra Strážnická, LL.M., PhD.                                             
prodekanka pre zahraničné vzťahy a rozvoj  
 

Akademický senát 
                                                  

Predseda Mgr. Andrej Mentel, PhD.   
 
Členovia - zamestnanecká časť 
 

Mgr. Martina Baránková, PhD.  
RNDr. Eva Capková, PhD.  
Ing. Miroslava Jánošová, PhD.  
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.  
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.  
Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.  
Gabriel Weibl, PhD. 

 
Členovia - študentská časť   
 
  Mgr. Bibiana Bajzová 
  Bc. Rastislav Križan  
  Mgr. Nikoleta Kuglerová 
  Mgr. Nikola Vorelová 
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VEDECKÁ RADA FSEV UK  
 
Predsedníčka  
 
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.       

   
Členky a členovia 
 
Interné členky a členovia:  
Prof. Ing. Emília Beblavá, PhD.   
Doc. Mgr. Juraj Buzalka, PhD.  
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.  
Doc. Mgr. Júlia Kanovská-Halamová, PhD.   
Prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.  
Doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, PhD.   
Doc. PaeDr. Pavol Parenička, CSc.   
Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.  
Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.   
Doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.  
Doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.   
Prof. Steven Saxonberg, PhD.  
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. 
 
Externé členky a členovia:  
Doc. PaeDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. 
Doc. PhDr. Tomáš Katrňák, PhD.  
Prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.   
Prof. Martin Kahanec, PhD.   
Prof. PhDr. Alexander Duleba, CSc.  
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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 2018/2019 zabezpečovala  a v akademickom roku 2019/2020 
zabezpečuje vzdelávaciu činnosť v nasledujúcich študijných  programoch: 
 
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium):  

Ø aplikovaná ekonómia (AE), 
Ø európske štúdiá (ES), 
Ø sociálna antropológia (SA), 
Ø sociálna a pracovná psychológia (SPP). 
Ø Sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku (SPP/en) 
Ø mediamatika (ME) 

 
Druhý stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium): 

Ø aplikovaná ekonómia (mgAE),   
Ø európske štúdiá (mES), 
Ø európske štúdiá v anglickom jazyku (mES/en), 
Ø sociálna antropológia (mSA), 
Ø sociálna a pracovná psychológia (mSPP), 
Ø verejná politika (mVP). 
 

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium):  
Ø európske štúdiá a politiky v slovenskom jazyku (dESP), 
Ø európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku (dESP/en), 
Ø sociálna antropológia v slovenskom jazyku (dSAL), 
Ø sociálna antropológia v anglickom jazyku (dSAL/en), 
Ø  sociálna a pracovná psychológia (dSPP), 
Ø verejná politika (dVP).   

 
4.2  Počty študentiek a študentov  

 
V tejto časti uvádzame počet alebo pomer  zapísaných a prijatých študentiek a študentov 

na jednotlivé študijné programy v prvom roku a ďalších rokoch štúdia, počet študujúcich 
študentiek a študentov vo vyšších ročníkoch, ďalej počet študentiek a študentov, ktoré/í 
zanechali štúdium alebo boli vylúčené/í zo štúdia. Ďalšou kategóriou je počet absolventiek a 
absolventov študijných programov. Z nasledujúcich tabuliek možno konštatovať vyšší záujem 
o štúdium na fakulte a zároveň možno pozorovať kvalitatívne lepší prvý ročník z dôvodu 
nižšieho počtu vylúčení a zanechaní. Na magisterskom stupni sa početné študijné programy 
spoliehajú na absolventky a absolventov bakalárskeho stupňa štúdia na našej fakulte, pričom 
časť týchto absolventiek a absolventov odchádza (predovšetkým do zahraničia). Na rozdiel od 
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študentiek a študentov na bakalárskom stupni je však úspešnosť riadneho ukončenia 
magisterského štúdia vyššia o cca 16%.  

Prijaté a zapísané študentky, prijatí a zapísaní študenti 
 
Vývoj počtu prijatých študentiek a študentov na fakultu v jednotlivých študijných 

programoch do prvého ročníka bakalárskeho štúdia uvádza Tabuľka 1a. Z tabuľky možno 
pozorovať zvýšený záujem o štúdium na FSEV UK. Nárast je najväčší v študijných 
programoch mediamatika (o 2300%) a sociálna antropológia (o 166%). Na študijnom 
programe mediamatika to bolo prvé riadne prijímacie konanie. Počet na študijnom programe 
sociálna antropológia graduále rastie, hoci na počte prijatých má podiel aj program sociálna 
a pracovná psychológia, keďže neúspešné uchádzačky/uchádzači z PP sa zapíšu na SA. V 
študijnom programe aplikovaná ekonómia počet prijatých mierne poklesol. V tabuľke sú 
uvedené tiež počty prijatých uchádzačiek a uchádzačov, ktoré/í boli prijaté/í v druhom kolo 
prijímacieho konania. Podiel prijatých uchádzačiek a uchádzačov v druhom kole tvorí v 
priemere 16,66% od 13,04% (mediamatika) cez 20,8% (európske štúdiá), 20,95% (sociálna 
antropológia) až po 25,74% (aplikovaná ekonómia). Z uvedeného vyplýva, že čo sa do počtov 
týka, druhé kolo reprezentuje niečo menej ako štvrtinu prijatých študentiek a študentov na 
FSEV UK na väčšine študijných programov, s výnimkou mediamatiky.  
 
Tabuľka 1a: Prijaté študentky a študenti do 1. ročníka bc. štúdia 2019/2020 
 

ŠP 
Akademický rok 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Celkový 1.kolo 2.kolo 

AE 54 55 116 101 75 26 

ES 177 123 156 154 122 32 

SPP 129 92 110 115 115 - 

SA 35 12 68 105 83 22 

ME - - 1 23 20 3 
Spolu 395 284 451 498 415 83 

 
Tabuľka 1b sa na druhej strane venuje počtu prihlášok uchádzačiek a uchádzačov o 

štúdium a percentuálny podiel prihlášok s prioritným študijným programom. Z tabuľky možno 
vyčítať, že uchádzačky a uchádzači o štúdium majú z veľkej časti svoj študijný program 
premyslený. Výnimkou je študijný program sociálna antropológia, ktorá zohráva 
predovšetkým úlohu „poistky“, a to hlavne v prvom kole prijímacieho konania, keď 
percentuálny podiel prihlášok s týmto prioritným študijným programom tvorilo 58,6%. to je 
však stále nárast oproti minulému roku, kde to bolo len 27% všetkých prihlášok, kde 
uchádzačky a uchádzači uviedli sociálnu antropológiu. V druhom kole už idú uchádzačky 
a uchádzači na istotu a zväčša neuvádzajú ďalšie študijné programy. Zároveň možno 
konštatovať, že sme prijali o cca 240 prihlášok viac (počítajú sa len tie s prioritným ŠP) ako 
v minulom akademickom roku.  



 
 

12 

 
 
Tabuľka 1b: Celkový počet prihlášok a počet prihlášok s prioritným študijným 
programom na štúdium v prijímacom konaní na ak. rok 2019/2020 
 

ŠP 

Spolu 1. a 2. kolo 1. kolo 2.kolo 

Celkový 
počet 

S 
prioritným 

ŠP 
%podiel Celkový 

počet 

S 
prioritným 

ŠP 
%podiel Celkový 

počet 

S 
prioritným 

ŠP 
%podiel 

AE 138 120 86,96 90 76 84,44 48 44 91,66 
ES 188 159 84,57 137 111 81,02 51 48 94,12 

SPP 316 294 93,04 316 294 93,04 - - - 

SA 128 75 58,6 84 36 42,86 44 39 88,64 
ME 27 24 88,88 22 19 86,36 5 5 100 

spolu 797 672 84,32 649 536 82,6 148 136 91,9 
 
 

Ďalšou dôležitou oblasťou sú počty uchádzačiek a uchádzačov, ktoré/í sa na štúdium 
zapísali. Tabuľka 2 obsahuje počty zapísaných študentiek a študentov do prvého ročníka 
bakalárskeho štúdia, spolu s informáciou o pomere  zapísaných a prijatých študentiek a 
študentov na študijné programy. Počty zapísaných študentiek a študentov oproti ostatnému 
akademickému roku vzrástol o 41 a o vyše 3% vzrástol aj percentuálny podiel zapísaných. Z 
tabuľky vyplýva nárast zapísaných študentiek a študentov na dvoch študijných programoch 
(vynímajúc mediamatiku, keďže je to prvé riadne prijímacie konanie), z toho najviac vzrástol 
počet v študijnom program sociálna antropológia, o 46,15%. V študijnom programe európske 
štúdiá vzrástol o 13,3%. Tento nárast možno prideliť najmä vyššiemu počtu prihlášok,  keďže 
percentuálny podiel zapísaných proti prijatým študentkám a študentom si drží svoj priemer. Iba 
v programe európske štúdiá možno pozorovať 8,5% nárast, čo značí vyššiu prioritizáciu 
študijného programu v konkurencii iných fakúlt a vysokých škôl alebo nižšiu úspešnosť týchto 
uchádzačiek a uchádzačov na iných vysokých školách či fakultách.  
 
Tabuľka 2: Počet zapísaných študentiek a študentov a ich percentuálny podiel na počte 
prijatých študentiek a študentov do  1.ročníka bc. štúdia 
 
ŠP Akademický rok 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
AE 9 16,67% 23 41,81% 50 43,10% 47 46,53% 
ES 69 38,98% 60 48,78% 90 57,69% 102 66,23% 
PP 69 53,49% 57 61,96% 64 58,18% 62 53,91% 
SA 8 22,86% 8 57,14% 39 57,35% 57 54,28% 
ME 0 0 0 0 1 100% 17 73,91% 
Spolu/priemer 155 39,24% 148 52,11% 244 54,10% 285 57,23% 
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Rovnaká štatistika bola vykonaná na magisterskom stupni. Tabuľky 3a, 3b a 4a 
uvádzajú počty prijatých a zapísaných študentiek a študentov do prvého roku magisterského 
štúdia a počty prihlášok v obdobnej štruktúre. Ako uvádza tabuľka 3a, počet prijatých 
študentiek a študentov v troch študijných programoch vzrástol, čo je však primárne výsledok 
prijatých na magisterský program EŠ v anglickom jazyku, na ktorý sa však nik nezapísal. 
V študijnom program sociálna a pracovná psychológia možno pozorovať nárast o 25%. Počet 
prijatých v druhom kole v prípade magisterského štúdia tvorí významný podiel 39,63% 
všetkých prijatých. V študijnom programe európske štúdiá tento podiel vzrástol o 8% 
z predošlého roka na 34,7% a verejná politika, kde tvorí 75%. V prípade sociálnej antropológie 
je to dokonca 100%, ktorých je v absolútnych číslach však len 9. Na druhej strane program 
aplikovaná ekonómia sa dostala na počet 6 prijatých po niekoľko ročnom postupnom ubúdaní 
počtov. 
 
Tabuľka 3a: Počty prijatých študentiek a študentov do 1. ročníka mgr. štúdia 

ŠP 

Akademický rok 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
2019/2020 

Celkový 
počet 1.kolo 2.kolo 

mgAE 43 32 20 6 4 2 
mES 78 63 45 49 32 17 
mES/en - - - 14 - 14 
mPP 58 38 59 74 60 14 
mSA 14 15 6 9 0 9 
mVP 22 16 24 12 3 9 
Spolu 215 164 154 164 99 65 

 
Tabuľka 3b ukazuje počty prihlášok na magisterské štúdium a počty prihlášok s daným 
prioritným študijným programom. Z tabuľky vyplýva, že študijný program verejná politika  je 
uvedená v polovici prihlášok ako poistka. Viditeľná je väčšia prioritizácia programu sociálna 
antropológia, kde uvedenie programu ako poistky kleslo zo 40% na 20%. Celkovo možno 
hovoriť o disciplinovanosti uchádzačiek a uchádzačov v prvom aj druhom kole, keďže je 
pomer prioritizácie stabilne vysoký s výnimkou programu verejná politika.  
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Tabuľka 3b: Celkový počet prihlášok  a počet prihlášok s prioritným študijným 
programom na štúdium v prijímacom konaní na ak. rok 2019/2020 
 

ŠP 

Spolu 1. a 2. kolo 1. kolo 2.kolo 

Celkový 
počet 

S 
prioritným 

ŠP 

% 
podiel 

Celkový 
počet 

S 
prioritným 

ŠP 

% 
podiel 

Celkový 
počet 

S 
prioritným 

ŠP 

% 
podiel 

mgAE 9 8 88,88 4 4 100 5 4 80 
mES 60 58 96,67 33 32 96,97 27 26 96,3 

mES/en 14 14 100 - - - 14 14 100 
mPP 83 82 98,8 60 60 100 23 22 95,65 
mSA 11 9 81,82 2 0 0 9 9 100 
mVP 26 13 50 13 3 23,08 13 10 76,92 
spolu 203 184 90,64 112 99 88,4 91 85 93,4 

 
Tabuľka 4a uvádza počty prijatých zapísaných a ich percentuálny podiel na počte prijatých na 
mgr štúdium. Najvýraznejší je problém v programe aplikovaná ekonómia, kde sa zapísala len 
jedna študentka. Taktiež v programe verejná politika počet zapísaných klesol z 20 na 8, kde 
väčšinu tvoria zahraničné/í študentky/študenti. Klesol percentuálny podiel zapísaných aj 
v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia, takmer o 12 percentuálnych bodov. 
Sklamaním bolo aj to, že zo 14 prijatých na anglický mgr program EŠ, sa nikto nezapísal.  
 
Tabuľka 4a: Počet zapísaných študentiek a študentov a ich percentuálny podiel na počte 
prijatých študentiek a študentov do  1.ročníka mgr. štúdia 
 
ŠP Akademický rok 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
mgAE 33 76,74% 24 75% 13 65% 1 16,66% 
mES 54 69,23% 58 92,06% 37 82,22% 40 81,63% 
mES/en - - - - - - 0 0% 
mPP 45 77,59% 30 78,95% 50 84,74% 54 72,96% 
mSA 8 57,14% 15 100% 4 66,66% 8 88,88% 
mVP 14 63,64% 10 62,5% 20 83,33% 8 66,66% 
Spolu/priemer 154 71,62% 137 83,54% 124 76,39% 111 67,68% 

 
Vysoký podiel študentiek a študentov prvého ročníka magisterského stupňa je tvorený 
prednostne z absolventiek a absolventov študijného programu na FSEV UK, o čom svedčí 
tabuľka 4b. V početných študijných programoch EŠ a SPP je to vyše 70%. Z tabuľky tiež 
vyplýva, že časť našich absolventiek a absolventov bakalárskeho štúdia už ďalej nepokračuje 
v štúdiu na FSEV UK, napr. v študijnom programe európske štúdiá či aplikovaná ekonómia. 
V prípade programu verejná politika tento rok možno konštatovať, že neoslovili absolventky 
a absolventov programu EŠ a našli úplne nové študentky a študentov.  
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Tabuľka 4b: Počty absolventov bc štúdia v akad. roku 2017/2018 a počty zapísaných 
mgr študentov v 2019/2020 
 

ŠP 

Absolventky 
a absolventi 

bc 
2018/2019 

Zapísané/zapísaní 
2019/2020 

Zapísané/zapísaní 
s bc na FSEV UK 

Zapísané/zapísaní 
s bc mimo FSEV 

UK 

% podiel 
absolventiek/ov 
zo FSEV UK 
zo zapísaných 

v 1. roku 
AE 8 1 1 0 100 
ES 35 40 30 10 75 

SPP 45 54 39 15 72,22 
SA 4 8 3 5 37,5 
VP 0 8 0 8 0 

spolu 92 111 73 38 52,05 
 
 
Študujúce/i podľa jednotlivých ročníkov 
 

Celkový počet zapísaných študentiek a študentov sa každoročne upravuje o tie a tých, 
ktoré/í majú štúdium prerušené, štúdium zanechajú alebo sú vylúčené/í pre nesplnenie 
podmienok. V akademickom roku 2019/2020 študuje v bakalárskom stupni štúdia 210 
študentiek a študentov v prvom ročníku (nárast o 39),130 v druhom ročníku (nárast o 43) a 86  
treťom ročníku (pokles o 24), viď Tabuľka 5. Z tejto tabuľky tiež vyplýva, že najväčší pokles 
v počte je stále medzi prvým a druhým ročníkom a to najmä kvôli kontrolnej etape po prvom 
i druhom semestri.  

Výlúčení v ostatnom celom akademickom roku bolo viac ako je vylúčení za zimný 
semester aktuálneho akademického roku aj z dôvodu vyššieho počtu novoprijatých študentiek 
a študentov. Najviac vylúčení po zimnom semestri aktuálneho akademického roka bolo 
v prvom roku štúdia bolo v prvom roku štúdia a to hlavne v študijných programoch európske 
štúdiá (25) a aplikovaná ekonómia (26).  

 
Tabuľka 5: Bakalársky stupeň –zanechania, vylúčenia v ak. roku 2018/2019 za celý 
ak.rok a v ak. roku 2019/2020 študujúce/i, zanechania, vylúčenia a prerušenia k 25.5.2020 
 

ŠP 

Študujúce študentky a študenti  
akad. roku 2019/2020 

Vylúčené/í + zanechané/í + prerušené/í 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2018/ 
2019 

2019/
2020 

2018/ 
2019 

2019/
2020 

AE 20 23 13 27 26 1 1 4 0 
ES 80 43 24 42 25 6 4 4 1 
SPP 51 44 47 11 11 2 8 5 1 
SA 44 19 2 20 14 1 1 0 0 
ME 15 1 0 - 2 - 0 - 0 
Spolu 210 130 86 100 78 10 14 13 2 
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Tabuľka 6 uvádza rovnaké informácie za druhý stupeň štúdia, kde v akademickom roku 
2019/2020 študovalo v prvom roku štúdia 100 (pokles o 20) a v druhom roku štúdia 119 (nárast 
o 9) študentiek a študentov. V porovnaní s prvým stupňom štúdia je vylúčení výrazne menej. 
Najviac vylúčení bolo v 2018/2019 v študijnom programe verejná politika a v aktuálnom 
akademickom roku je to aj v študijnom programe európske štúdiá.   
 
Tabuľka 6: Magisterský stupeň - zanechania, vylúčenia a prerušenia v ak. roku 2018/2019 
za celý ak.rok a v ak. roku 2019/2020 študujúce/i a vylúčenia, zanechania a prerušenia 
k 25.5.2020 (ZS) 
 

 
Absolventky a absolventi 
 

Ukazovateľ celkového počtu absolventiek a absolventov, ako aj podiel absolventiek a 
absolventov k celkovému počtu zapísaných študentiek a študentov je jedným z dôležitých 
kritérií hodnotenia. Tabuľka 7 uvádza počty absolventiek a absolventov v jednotlivých 
akademických rokoch. Počet absolventiek a absolventov takmer vo všetkých študijných 
programoch v prvom stupni štúdia klesá. Na druhom stupni poklesol počet absolventiek a  
absolventov v programoch sociálna a pracovná psychológia a aplikovaná ekonómia.  

Čoraz menej študentiek a študentov sú schopné/í ukončiť úspešne štúdium (viď tabuľka 
8). Jediný študijný program, kde v 2018/2019 ukončilo percentuálne viac študentiek 
a študentov štúdium ako v 2017/2018 je aplikovaná ekonómia na bc stupni. V ostatných 
študijných programoch v priemere ukončilo na fakulte štúdium na prvom stupni štátnou 
skúškou 53,55% zapísaných študentiek a študentov, čo je pokles v priemere o 7%. V druhom 
stupni štúdia pozorujeme výrazné klesanie vo všetkých študijných programoch v priemere 
o 15%. Nielenže počty mgr študentiek a študentov nestúpajú, no sú aj kvalitatívne horší, 
prípadne sa zvýšili nároky na mgr štúdium. Celkovo je úspešnosť na fakulte 60,96%, čo je 
o 10,29% menej než v akademickom roku 2017/2018.  

 
  
  

ŠP 

Študujúce študentky 
a študenti 2018/2019 Vylúčené/í + zanechané/í + prerušené/í 

1.ročník 2.ročník 
1.ročník 2.ročník 

2018/ 
2019 2019/2020 2018/ 

2019 
2019/ 
2020 

mgAE 1 14 2 0 1 0 
mES 35 34 3 5 6 0 
mPP 52 52 4 2 4 0 
mSA 5 3 1 3 0 0 
mVP 7 16 7 1 2 0 
Spolu 100 119 17 11 13 0 
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Tabuľka 7: Počet absolventiek a absolventov na prvom a druhom stupni štúdia 
 

ŠP 
Akademický rok 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
AE 36 20 8 
ES 43 37 35 
PP 26 43 45 
SA 13 8 4 
ME - - 4 

Spolu Bc. 118 108 96 
 

mgAE 16 31 19 
mES 45 41 45 
mPP 39 40 24 
mSA 12 7 7 
mVP 17 11 9 

Spolu Mgr. 129 130 104 
 

Spolu Bc+Mgr 247 238 200 
 
 
Tabuľka 8: Percentuálny počet absolventiek a absolventov na zapísané študentky 
a študentov 
 
ŠP bc stupeň Zapísané/í ak. Rok 

2016/2017 
Absolventky 
a absolventi 
2018/2019 

Podiel absolventiek a 
absolventov oproti 
zapísaným 

AE 9 6 66,66% 
ES 71 33 46,47% 
PP 67 43 64,18% 
SA 8 1 12,5% 
Spolu bc 155 83 53,55% 
 
ŠP mgr Zapísané/í ak. Rok 

2017/2018 
Absolventky 
a absolventi 
2018/2019 

Podiel absolventiek a 
absolventov oproti 
zapísaným 

mgAE 24 18 75% 
mES 58 41 70,69% 
mPP 30 21 70% 
mSA 10 7 70% 
mVP 15 8 53,33% 
Spolu mgr 137 95 69,34% 
Spolu bc a mgr 292 178 60,96% 
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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 2018/2019 a 2019/2020 
aktívne zapojila do programu Erasmus+ a iných medzinárodných aktivít.		Fakulta v uvedenom 
akademickom roku vyslala na zahraničné štúdium v letnom semestri 13 študentov a prijala 5 
zahraničných, v zimnom semestri vyslala do zahraničia 16 študentov a prijala 27 zahraničných 
študentov. V rámci iných mobilitných programov fakulta prijala 5 zahraničných študentov (1 
Fulbright štipendium, 1 Vyšehradský fond, 3 Národný štipendijný program). 

 
Akademický 
rok  

 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  

2018/2019 
letný 
semester 

13 5 0 0 0 0 

2019/2020 
zimný 
semester 

16 27 0 0 0 5 

 
V rámci učiteľskej mobility fakulta vyslala v letnom semestri akademického roku 2018/2019 6 
pedagogických pracovníkov na krátkodobý prednáškový pobyt v rámci učiteľských mobilít 
(STA) a 2 pracovníkov (STT), v zimnom semestri fakulta vyslala 4 pedagogických 
pracovníkov. Fakulta  prijala spolu 3 pedagógov zo zahraničných univerzít.  
 

Akademický 
rok  

 Program Erasmus+  Bilaterálne zmluvy 
UK  

Iné mobilitné programy  

Počet 
vyslaných 
učiteľov  

Počet 
prijatých 
učiteľov 

Počet 
vyslaných 
učiteľov 

Počet 
prijatých 
učiteľov 

Počet 
vyslaných 
učiteľov 

Počet 
prijatých 
učiteľov  

2018/2019 
letný 
semester 

6 2 0 0 0 1 

2019/2020 
zimný 
semester 

4 0 0 0 0 2 

 
Agenda zahraničných vzťahov na fakulte pokrýva spracovanie viac ako 80 bilaterálnych zmlúv 
v rámci programu Erasmus+. 
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Fakulta a aj pracovníci jednotlivých ústavov sú členmi viacerých nadnárodných asociácií: 
 
TEPSA (Trans-European Political Science Association), 
ECPR (European Consortium for Political Research) 
EASA (European Association of Social Anthropologists) 
ASEEES (Association of Slavic and Euroasian and East European Studies) 
ECPA (European Community Psychology Association) 
International Society for Emotion Focused Therapy 
Association of Cross-Cultural Psychology 
European Association of Experimental Social Psychology 
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5. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  
 
5.1. Publikácie FSEV UK za rok 2019 
 

Prehľad uvádza zoznam všetkých publikácií v roku 2019. V prehľadoch sa uvádzajú 
kategórie financovania (A1, A2, B, C a D), ako aj kategórie publikačnej činnosti. Kategorizácia 
je rozdelená na vedecké publikácie (tabuľky 1a  a 1b) a odborné publikácie (tabuľka 2). 

V rozdelení publikácií sú dve podkategórie: monografie a karentované/indexované 
časopisy (tabuľka 1a) a ďalšie vedecké výstupy (tabuľka 1b). Kvôli porovnaniu uvádzame aj 
údaj za predchádzajúce roky. 

Pri analýze trendu v publikačnej činnosti je nutné konštatovať nárast počtu publikácií 
v kategóriách B a C, ktoré sú hodnotené aj ako najvýznamenšjei publikácie z hľadiska 
akreditácie ale aj z hľadiska financovania (na publikácie sa rozdeľuje 70% finančných 
prostriedkov pridelených na vedecké publikácie.  
 

Tabuľka 1a: Vedecké monografie a karentované časopisy 
 

    A1       A2       B, C     
  AAA AAB ABB ABC ABD ACB ACD ADC ADD ADM ADN         ∑ 
2016 2 1 -  6   1 -  9 1 5  - 25 
2017 1 4 -  2 4 2 4 7 1 7 2 34 
2018  - 1 -  1 5 2  - 8 5 7 3 32 
2019 2 4 - - - 2 - 10 3 14 4 39 

 
 

Tabuľka 1b: Ďalšie vedecké výstupy 
 

        D           
  ADE ADF AEC AED AEF AFA AFC AFD ∑ 

2016 2 6 1 2  - - 14 12 37 
2017 9 4 5 16  -  -  23 12 69 
2018 6 3 8 5 - - 12 5 39 
2019 4 7 9 3 - - 9 9 41 

 
 
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 
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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 D A2  
 BAA BAB BBA BCI BDE BDF BED BEE BEF FAI ∑ 
2016 - 1 - 2 3 5 - 3 1 2 17 
2017 - - 1 2 6 3 - 5 1 6 24 
2018 - - 1 - 5 6 - 7 - 3 22 
2019 - 2 - - 5 2 - - 3 2 14 

 
 
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 2019 
 

 
AAA01 Profant, Tomáš [UKOFSES] (100%) : New donors on the postcolonial crossroads : 

Eastern Europe and Western aid. - 1. vyd. - Abingdon : Routledge, 2019. - 195 s. [print]. 
- (Routledge Explorations in Development Studies) 
Úplný text 
Lit.: 595 zázn. 
ISBN 978-1-138-39189-5 
Ohlasy (2): 
 [o5] 2019 Szent-Ivanyi, B.: New donors donors on the postcolonial crossroads: Eastern 
Europe and Western aid. In: Europe-Asia Studies, Vol. 71, No. 10, 2019, s. 1766-1768 
 [o3] 2020 Drazkiewicz, E.: Institutionalised dreams: The art of managing foreign aid. 
[S. l.] : Berghahn Books, 2020, S. 36 

 
AAA02 Saxonberg, Steven [UKOFSES] (100%) : Pre-modernity, totalitarianism and the non-

banality of evil : a comparison of Germany, Spain, Sweden and France. - 1. vyd. - Cham 
: Palgrave Macmillan, 2019. - 303 s. [print] 
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Úplný text 
Lit.: 478 zázn. 
ISBN 978-3-030-28194-6 

 
ADC03 Kazharski, Aliaksei [UKOFSES] (100%) : Two kinds of small? The EU core in 

Slovak and Czech geopolitical imagination 
Lit.: 69 zázn. 
In: Journal of Contemporary European Studies. - Roč. 27, č. 4 (2019), 424-438. - ISSN 
(print) 1478-2804 
Registrované v: scopus 
Registrované v: wos 
Indikátor časopisu: 
IF (JCR) 2018=0.982 

 
ADC08 Sirovátka, Tomáš (34%) - Guzi, Martin (33%) - Saxonberg, Steven [UKOFSES] 

(33%): Satisfaction with democracy and perceived performance of the welfare state in 
Europe 
Lit.: 56 zázn. 
In: Journal of european social policy. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 241-256. - ISSN (print) 
0958-9287 
Registrované v: scopus 
Registrované v: wos 

 
ADC10 Strnádelová, Bronislava [UKOFSAP] (50%) - Halamová, Júlia [UKOFSAP] (25%) - 
Kanovský, Martin [UKOFSKS] (25%): Eye-tracking of facial emotions in relation to self-
criticism and self-reassurance 

Lit.: 73 zázn. 
In: Applied Artificial Intelligence. - Roč. 33, č. 10 (2019), s. 839-862. - ISSN (print) 
0883-9514 
Registrované v: wos 
Registrované v: scopus 

 
5.3. Granty Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK 
 
 
Prehľad uvádza zoznam všetkých grantov riešených na FSEV v roku 2019. 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 nastal výrazný nárast finančných 

prostriedkov oproti predchádzajúcim rokom. Tabuľka 3b: domáce granty iné – v rámci tejto 

položky sa taktiež zaznamenal výrazný nárast oproti predchádzajúcemu roku, z nuly na tri 

projekty. V  položke zahraničné granty výskumné výrazne stúpol finančný objem vďaka 

získaniu dvoch grantových projektov oproti predchádzajúcim rokom. V položke zahraničné 

granty iné nastal výrazný nárast prostriedkov oproti roku 2018 vďaka získaniu  dvoch 

výskumných Jean Monnet projektov. 
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Tabuľka 3a: Domáce granty výskumné 

 

 Názov projektu Názov 
programu 

Začiatok 
riešenia  

Koniec 
riešenia  

Dotácia € 
2019 

Meno 
riešiteľa 

 
Blízki príbuzní? Slovensko a 
Česko v kontexte 
medzinárodných 
komparatívnych výskumov 100 
rokov od ČSR. 

APVV-18-
0218 1.7.2019 30.6.2023 1208 

SAV + 
Oľga 
Gyárfašová 

Behaviorálne intervencie 
v miestnej samospráve: 
zvyšovanie účinnosti miestnych 
verejných politík 

APVV-18-
0435 1.7.2019 31.12.2022 7 651 

Emília 
Sičáková-
Beblavá 

Sociálne kontexty v lokálnych 
komunitách 
Špičkový tím 

účelová 
dotácia MŠ 

SR 
1.1.2019 31.12.2019 16 000 Martin 

Kanovský 

Antropológia vylúčenia a 
integrácie: Slovensko v 
kontexte európskych 
transformácií 

APVV-14-
0431 1.7.2015 28.6.2019 24 609 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 16 944 

SAV + 
Andrej 
Findor  

Medzi východom a západom, 
hodnotová integrácia alebo 
divergencia? Slovenská 
spoločnosť v medzinárodných 
komparatívnych výskumoch 

APVV-14-
0527 1.7.2015 30.6.2019 1 660 

SAV  + 
Oľga 
Gyárfášová 

Modelovanie Pareto 
optimálnych interakcií 
finančného a podnikového 
sektora v adaptačných 
procesoch. 

APVV-14-
0020 1.7.2015 30.6.2019 10 867 Renáta 

Pitoňáková 

„Ľudské práva a udržateľný 
rozvoj vo vonkajších vzťahoch 
EÚ “ 

APVV-16-
0540 1.7.2017 31.12.2020 65 932 

Lucia 
Mokrá + 
UMB BB + 
SAEP 

„IDENTITA.SK – spoločná 
platforma dizajnu, architektúry 
a sociálnych vied“   

APVV-16-
0567 1.7.2017 30.12.2020 6 517 

STU + 
Juraj 
Podoba  

Vyrovnávanie nerovnováh: 
prehodnotenie pohľadu na 
makroekonomické nerovnováhy 
v európskom rámci riadenia 

APVV-17-
0551 1.8.2018 30.6.2022 27 959 

Vladimír 
Mlynarovič 
+ SAV  
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Sociálne reprezentácie 
demencie a ich implikácia pre 
podporu kognitívneho zdravia 
na Slovensku 

APVV-17-
0563 1.8.2018 31.12.2021 39 290 

Jana 
Plichtová + 
Memory 

Politika emócií ako forma 
politickej exklúzie a inklúzie 

APVV-17-
0596 1.8.2018 30.6.2022 76 142 Pavol Frič 

Medzikulturálne aspekty súcitu, 
sebasúcitu a sebakritickosti 
a testovanie ich ovplyvňovania 
 

VEGA 
1/0075/19 1.1.2019 31.12.2022 16 335 Júlia 

Halamová 

Komplexné prístupy k odhadu 
parametrov ekonometrickej 
štruktúry modelu všeobecnej 
ekonomickej rovnováhy 

VEGA 
1/0899/15 1.1.2018 31.12.2020 2 923 Veronika 

Miťková 

Rozlišovanie dôveryhodnosti 
správ u žiakov stredných škôl: 
vzťah konšpiračných 
presvedčení, vedeckej 
gramotnosti a autoritárstva 

VEGA 
1/0641/19 1.1.2019 31.12.2022 7 685 Radomír 

Masaryk  

Rodové perspektívy 
v politických vedách na 
Slovensku 

VEGA 
1/0742/19 2019 2021 6190 Oľga 

Gyarfášová 

Kolektívne rituály ako nástroj 
sociálnej regulácie 

VEGA 
2/0102/19 2019 2022 2693 Danijela 

Jerotijevič 

Profesionalizácia štátnej služby VEGA 
1/0628/19 2019 2021 2415 Katarína 

Staroňová 

Výskum kľúčových 
kompetencií pre znalostnú 
spoločnosť v kontexte 
historických, sociálnych 
a ekonomických špecifík SR 

APVV-18-
0479 1.7.2019 30.6.2023 27 246 

 Marcela 
Katuščákov
á 

Zachytávanie mechanizmov a 
prezentácia nehmotného 
kultúrneho dedičstva s dôrazom 
na využívanie nových médií 

SK-PT-18-
0011 1.1.2019 31.12.2010 2700 Milan 

Konvit 

Spolu FSEV UK 2019    362 966 € 
Spolu FSEV UK 2018                             278 114 € 
Spolu FSEV UK 2017                                                                           217 420 € 
Spolu FSEV UK 2016                                                                            271 252 € 

 
Tabuľka 3b: Domáce granty iné 

 Názov projektu Názov 
programu 

Začiatok 
riešenia  

Koniec 
riešenia  

Suma v  
2019 

Meno 
riešiteľa 

Západoslovenská distribučná 
a.s. projekt Pracademics Sapp-2018-01 4.9.2018 31.8.2021 25 000 Zuzana 

Lazišťanová  
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Monitorovanie a hodnotenie 
inkluzívnych politík a ich 
dopad na marginalizované 
rómske komunity 

 1.4.2019 30.6.2021 38 640 Juraj 
Buzalka 

Participatívna tvorba 
komunitného plánu 
sociálnych služieb: Pilotný 
projekt Karlová Ves 

 1.6.2019 30.9.2020 4 130,80 Matúš 
Sloboda 

Spolu FSEV UK 2019    67 770,80 
€  

Spolu FSEV UK 2018    0 €  

Spolu FSEV UK 2017    3 985 €      
 
Tabuľka 4a: Zahraničné granty výskumné 

Názov projektu Názov programu Suma v 
2019 

Meno 
riešiteľa 

The geography of philosophy: an 
interdisciplinary cross-cultural 
exploration of universality and 
diversity in fundamental 
philosophical concepts 

Grantová schéma John 
Templeton Foundation, 
University of Pittsburgh, 
USA 

 

29 362,78 Martin 
Kanovský  

PERCOM EC, JUST/2017/ACTION 
GRANTS 56 830,24 Andrej Findor 

Jean Monnet Chair 611565-EPP-1-
2019-1-SK-EPPJMO-CHAIR – 
Migration in EU Relations 

Jean Monnet Activities 35 000€ Lucia Mokrá 

Jean Monnet Chair 611572-EPP-1-
2019-1-SK-EPPJMO-CHAIR – The 
EU from a political sociological 
perspective 

Jean Monet Activities 31 008,29€  Steven 
Saxonberg 

Spolu FSEV UK 2018                                                                                       152.201,31 € 

Spolu FSEV UK 2017                                                                                         25 402,53 €               

Spolu FSEV UK 2019                                                                                         86 196, 24 €               
 
Tabuľka 4b: Zahraničné granty iné 

Názov projektu Názov 
programu 

Suma v  
2019 

Meno 
riešiteľa 

Jean Monnet Module 611970-EPP-1-2019-1-SK-
EPPJMO-MODULE – EU and Social Media 

Jean Monnet 
Activities 18 852,40€ Gabriel 

Weibl 

The Bridge 47 – Building Global Citizenship  EADI 4 456,50€ Gabriel 
Weibl 

Spolu FSEV UK 2019                                                                           23.308,90 € 



 
 

26 

Spolu FSEV UK 2018                                                                            8 144 € 

Spolu FSEV UK 2017                                                                           1 582,31 € 

 
Tabuľka 5: Granty mladých UK 

Názov projektu Výška 
grantu v € 

Meno 
žiadateľa 

Analýza tvárového výrazu vyvolaného súcitným podnetom 750 Martina 
Baránková  

Komparatívna etnografia štátu: lokálna konštrukcia moci 
v slovensko-ukrajinskom pohraničí s post-socialistickom období 

1000* 
Matej Butko 

Komercializácia neziskového sektora 
750 Ivana 

Garanová 
Petrisková  

Why are corporations backing LGBT pride parades? Social 
movements´ role in organizational change and subsequent 
isomorphism 

1 000 Camila 
Cristina 
Gazzola 
Schiffl  

Legitimizácia alternatívneho systému zdravotnej starostlivosti 300 Soňa 
Kráľová  

SOREMA – Sociálne reprezentácie užívateľov marihuany 1 000 Marek 
Lukačovič 

Účinnosť transferu vedeckých poznatkov do tvorby politiky 1 000 Tomáš 
Michalek 

Spolu FSEV UK 2019                                                                          4 800 € 

Spolu FSEV UK 2018                                                                           6 300 € 

Spolu FSEV UK 2017                                                                           5 800€ 
* grant sa nečerpal  

 
5.4. Doktorandské štúdium v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020  
 
Prehľad uvádza počet zapísaných doktorandských študentov za akademický rok 2018 – 2019 
a 2019-2020 (tabuľka 6a a tabuľka 6b) a zoznam absolventiek a absolventov doktorandského 
štúdia (tabuľka 7). 

 
Tabuľka 6a: počet novoprijatých študentiek a študentov na PhD štúdium 2019/2020 

Doktorandi 
2018/2019 ÚAP ÚVP ÚEŠMV ÚSA SPOLU 

celkovo 3 8 10 5 26 
interní 3 8 4 3 18 
externí   6 2 8 
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Tabuľka 6b: Počet zapísaných doktorandských študentiek a študentov vo všetkých 
ročníkoch (k 25.5.2020) 
 

Doktorandi 
2014/2015 ÚAP ÚVP ÚEŠMV ÚSA SPOLU 

celkovo 16 - 25 7 48 
interní 11 - 14 7 32 
externí 5 - 11 0 16 

z toho zahraniční interní 0 - 3 2 5 
z toho zahraniční externí 0 - 6 0 6 

Doktorandi 
2015/2016 ÚAP 

 
ÚVP 

 
ÚEŠMV ÚSA SPOLU 

celkovo 14 - 20 6 40 
interní 9 - 11 6 26 
externí 5 - 9 - 14 

z toho zahraniční interní - - 1 1 2 
z toho zahraniční externí - - 5 - 5 

Doktorandi 
2016/2017 ÚAP ÚVP ÚEŠMV ÚSA SPOLU 

celkovo 6 2 5 2 15 
interní 5 1 4 2 12 
externí 1 1 1 - 3 

Doktorandi 
2017/2018 ÚAP ÚVP ÚEŠMV ÚSA SPOLU 

celkovo 8 2 4 1 15 
interní 6 2 3 1 12 
externí 2 0 1 - 3 

Doktorandi 
2018/2019 ÚAP ÚVP ÚEŠMV ÚSA SPOLU 

celkovo 18 6 23 6 53 
interní 16 5 13 5 39 
externí 2 1 10 1 14 

Doktorandi 
2019/2020 ÚAP ÚVP ÚEŠMV ÚSA SPOLU 

celkovo 17 7 26 10 60 
interní 17 7 12 (4 na en) 7 43 
externí   14 3 17 

 
 
Tabuľka 7: zoznam absolventiek a absolventov doktorandského štúdia 
  

Program Forma 
štúdia Meno Dátum 

obhajoby 

európske štúdiá a politiky interná Clarissa do Nascimento 
Tabosa 26.08.2019 
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európske štúdiá a politiky interná Matej Hruška 26.08.2019 
európske štúdiá a politiky  interná Veronika Valkovičová 26.08.2019 

Verejná politika interná Tomáš Malec 19.08.2019 
sociálna antropológia interná Peter Maňo 23.08.2019 
sociálna a pracovná 

psychológia interná Jana Koróniová 20.08.2019 

sociálna a pracovná 
psychológia interná Drahomír Michalko 19.8.2019 

sociálna a pracovná 
psychológia interná Branislav Uhrecký 17.07.2019 

sociálna a pracovná 
psychológia interná Vlasta Paholíková 19.08.2019 

sociálna a pracovná 
psychológia interná Martina Baránková 20.08.2019 

sociálna a pracovná 
psychológia interná Jakub Šrol 17.07.2019 

sociálna a pracovná 
psychológia externá Mária Gábliková 20.8.2019 

 
 
5.5 Habilitačné a inauguračné konania  
 
Ukončené habilitačné konanie v roku 2019:  
 
Meno Študijný odbor Začiatok konania / dekrét 
PhDr. Radomír Masaryk, 
PhD.  

3.1.13 sociálna psychológia 
a psychológia práce 

3.7.2018 / 1.5.2019 

 
Ukončené inauguračné konanie v roku 2019:  
 
Meno Študijný odbor Začiatok konania / dekrét 
Doc. Mgr. Júlia Kanoská 
Halamová   

3.1.13 sociálna psychológia 
a psychológia práce 

28.5.2019/ 2.12.2019 (VR 
UK)  

 

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 programe Európske štúdiá a poliitky (slovenská / 

anglická jazyková mutácia), 
2) denná aj externá forma v študijnom Sociálna antropológia (slovenská / anglická 

jazyková mutácia),  
3) denná aj externá forma v študijnom programe Sociálna a pracovná psychológia (v 

spolupráci so SAV – Centrom spoločenských a psychologických vied, Ústavom 



 
 

29 

experimentálnej psychológie a v spolupráci so SAV – Ústavom výskumu sociálnej 
komunikácie)  

4) denná aj externá forma v študijnom programe verejná politika (v spolupráci so SAV – 
Centrom spoločenských a psychologických vied, Prognostickým ústavom)   

5.7 Akreditácia – habilitačné a inauguračné konanie 
 
FSEV UK mala v 2019 priznané práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijných odboroch: 
 
1) sociálna antropológia – od 6.11.2017 
2) sociálna psychológia a psychológia práce – od 13.7.2017 
3) politológia – od 28.9. 2016  

 
 
5.8 Profesorské prednášky,  výskumné semináre  a konferencie doktorandov 
 

V roku 2019 sa na pôde FSEV UK dňa 25. septembra uskutočnila prednáška prof. Attila 
Melegh z Corvinus University Budapest  na tému: „The fear of population replacement. 
Historical sociological analysis of the rise and hegemony of anti-migrant populism in 
Hungary“. 

 
V rámci celého roku 2019 sa na FSEV UK uskutočnili 4 výskumné semináre, ktoré boli 

zabezpečované v spolurpáci s jednotlivými ústavmi FSEV UK: 
 

o  19.3.2019 – prednášajúci Jonathan Larson Grinnell College (Iowa, USA), téma: 
"Pathways, Partnerships, Competence: Formations of Global Expertise in US Higher 
Education” 
 

o  7.5.2019 – prednášajúci Mgr. Pavel Šuška, PhD. (Geografický ústav SAV), téma: „Od 
lokálnej ideológie k susedským komunitám: Meniace sa miestne rámce v politickom 
priestore postsocialistickej Bratislavy“ 

 
o  29.10.2019 – prednášajúci Ábel Ravasz (splnomocnenec vlády pre rómske komunity), 

téma: „Môže byť sociológ užitočný?“ 
 

o  26.11.2019 – prednášajúci doc. Peter Spáč, PhD. (Masarykova Univerzita v Brne), 
téma:  „Identické pravidlá, odlišné šance: Narušená férovosť volieb na Slovensku“ 

 
Okrem toho sa v roku 2019 uskutočnil aj 2. ročník doktorandskej konferencie: 

„Inovatívny výskum: Keď mladí robia vedu II“ sa konala dňa 29. mája 2019, kde študentky a 
študenti prvého ročníka doktorandského štúdia mali možnosť prezentovať svoje výskumné 
projekty.  
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6. KNIŽNICA 
 
Knižnica FSEV UK v roku 2019 rozvíjala svoju činnosť a plnila úlohy v súlade s 

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 vedecko-
výskumnú 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. 2019 je 11682 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 490 nových bibliografických záznamov, čo zároveň predstavuje aj nový 
prírastok. Z toho kúpou bolo získaných 201 knižničných jednotiek, darom 289 knižničných 
jednotiek.  

Celkovo z knižničného fondu tvoria záverečné a kvalifikačné práce 3837 exemplárov. 
Za uvedené obdobie pribudlo v rámci fakulty 210 tlačených 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 2019 bolo do databázy EPC vo Virtue (evidencia už v CREPČ 2) spracovaných 
208 nových záznamov, v nasledovnej štruktúre:  

§ 136 publikácií vydaných v roku 2019,  
§ 51 publikácií vydaných v roku 2018 

Počet ohlasov za rok 2019: 200                        citovaných publikácií 104. 
Celkový počet ohlasov v databáze je 5309       celkový počet citovaných prác: 1193,  
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Používatelia 
 

Knižnica v roku 2019 celkovo registrovala 131 používateľov, z toho bolo 40 
používateľov mimo FSEV UK. Potenciálnych používateľov knižnice FSEV UK je 886.   
 
Prehľad vybraných štatistických ukazovateľov: 
Údaje za rok                       2012    2013     2014    2015    2016      2017       2018     2019 
Knižničné jednotky spolu   6 648     7889     8749    9455    9723    10580   11192     11682 
Aktívni používatelia              671       553       280      223      222        215        164         131 
Návštevníci knižnice spolu  6 974    3550     5311    5832    5796      5828     4295       4270 
Výpožičky spolu                  2 867    1540     1383    1113      627      1721       868        1610 
Počet študentov fakulty       1 093    1055     1110      922      785        786       752         799 
 
 
Výpožičné služby 
 

V roku 2019 bolo z knižnice FSEV UK prostredníctvom systému Virtua vypožičaných 
celkovo 1886 exemplárov, z toho prezenčne 319 exemplárov a absenčne  1567  exemplárov.  

V študovni knižnice sú k dispozícii knihy vo voľnom výbere v počte 5570 publikácii, 
určených študentom na štúdium priamo v knižnici. 

V uvedenom nie sú zahrnuté vstupy do online katalógu. Virtuálnych návštev bolo 1945,  
knižnica  FSEV UK  mala zaznamenaných 4270 fyzických návštev. 
            Knižnica zabezpečovala aj rešeršné služby a spracovala 55 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 
 
Úlohou oddelenia informačných technológií je zabezpečiť prevádzku, správu, dostupnosť, 
bezpečnosť, spoľahlivosť a rozvoj Integrovaného informačného a komunikačného systému na 
FSEV UK , ktorý je súčasťou IIKS Univerzity Komenského. Jeho hlavným cieľom je naďalej 
rozvíjať informačný a komunikačný systém a modernizovať existujúce technické vybavenie. V 
roku 2019 sa udialo: 
 

§ pokračovala prirodzená obmena počítačov a notebookov so zreteľom na fakt, že 
sa chýlila ku koncu podpora operačného systému Win 7. Na kľúčových 
oddeleniach fakulty boli inštalované počítače s operačným systémom Win 10. 
OIT zabezpečovalo nákup potrebnej techniky a softvérového vybavenia pre 
úspešnú realizáciu výskumných úloh a projektov vykonávaných vedeckými 
pracovníkmi fakulty.     

§ pravidelne sa aktualizoval obsah webovej stránky, tak aby čo najvernejšie 
reflektovala dianie na fakulte. Taktiež reagovala na najdôležitejšie 
celospoločenské udalosti. Nemenej dôležitou úlohou bola propagácia a 
popularizácia fakulty a prezentácia možností štúdia.  

§ naďalej pokračoval upgrade antivírových klientov na jednotlivých osobných 
počítačoch a notebookoch fakulty, na verziu 7.1.    

§ OIT sa podieľalo na rôznych podujatiach, konajúcich sa v priestoroch fakulty. 
Bol to napr. 6. 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 
tiež technicky zabezpečovalo premietanie filmov „Eurocine film series“, v rámci 
projektu Jean Monnet Project.    

§ 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.   

§ dôležitou súčasťou činnosti OIT bolo zabezpečenie plynulého a 
bezproblémového chodu vyučovacieho procesu na fakulte. Jednalo sa hlavne o 
technické vybavenie v jednotlivých učebniach fakulty.    

V súčasnosti je chod informačného systému stabilný, pripravený  spĺňať nároky vyplývajúce  z 
bežnej  dennej prevádzky fakulty a zároveň je prístupný ďalšiemu 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 2019 celkovo 32 zamestnancov. 
Na tomto počte participovali zamestnanci jednotlivých pracovísk fakulty nasledovne: 

 
- administratívni zamestnanci dekanátu v počte 28 osôb, z toho prevádzkoví 

zamestnanci  v počte 10 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.  

 
 


