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1. ÚVOD 
 

Predkladaná Výročná správa Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity 
Komenského v Bratislave (ďalej len FSEV UK) za rok 2021 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.  

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.  

Výročnú správu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského 
v Bratislave za rok 2021 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, 17. máj 2022 
 

  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.  
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Fakulta sociálnych a ekonomických vied ako súčasť Univerzity Komenského sa 
zároveň výslovne hlási k plneniu poslania Univerzity Komenského v Bratislave, ku ktorému 
chce prispieť svojou činnosťou v príslušných oblastiach vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj v 
celospoločenskom meradle.  
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3. AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FAKULTY 
 
Dekanka              
                       doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.                         
 
Prodekanky        
 

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 a členky - 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.  
Pavol Hardoš, MA, PhD.  

 
Členovia a členky - študentská časť   
 
  Mgr. Bibiana Bajzová 
  Zuzana Hozlárová 
  Bc. Branislav Gigac  
  Bc. Alexandra Šurinová  
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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. Andrej Findor, PhD.   
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.  
Prof. 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.  
Doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.   
Doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.  
Doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.   
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. 
 
Externé členky a členovia:  
Doc. PaeDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. 
Prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.   
Prof. Martin Kahanec, PhD.   
Prof. Steven Saxonberg, 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 2020/2021 zabezpečovala  a v akademickom roku 2021/2022 
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 (PP). 
Ø Sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku (PP/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 (mPP), 
Ø verejná politika (mVP). 

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium):  
Ø európske štúdiá a politiky v slovenskom jazyku v dennej a externej forme (dESP,dESPx), 
Ø európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku v dennej a externej forme (dESP/en, 

dESPen/x), 
Ø sociálna antropológia v slovenskom jazyku  v dennej a externej forme (dSAL, dSAL/x), 
Ø sociálna antropológia v anglickom jazyku  v dennej a externej forme (dSAL/en, 

dSALen/x), 
Ø sociálna a pracovná psychológia v dennej a externej forme (dSPP, dSPP/x), 
Ø verejná politika v dennej a externej forme (dVP, dVP/x),   
Ø psychológia zdravia v dennej a externej forme (dZP, dZP/x), 
Ø psychológia zdravia  v anglickom jazyku v dennej a externej forme (dZP/en, dZPen/x). 

Akreditácia realizovať študijný program psychológia zdravia bola udelené v priebehu akad. 
roka 2021/2022. V priebehu akad. roka 2021/2022 všetky doktorandky a všetci doktorandi 
zmenili študijný program z dSPP na dPZ.  

 
4.2  Počty študentiek a študentov  

V tejto časti uvádzame počet prijatých, zapísaných a pomer  zapísaných študentiek a 
študentov z prijatých na jednotlivé študijné programy v prvom roku štúdia a počet 
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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.  
 
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 1. Je treba pripomenúť, 
že sa podmienky prijímacieho konania na akad. rok 2021/2022 upravili. Skúsenosti z prvej 
vlny pandémie – konkrétne zrušenie poradovníkov na väčšine študijných programov, 
neprijímanie na základe výsledkov externej časti maturitnej skúšky, ale na základe testov 
študijných predpokladov a z angličtiny, využívanie inštitútu podmienečného prijatia 
a elektronizácia celého procesu –  boli aplikované aj na prijímacie konanie so začiatkom 
štúdia v akademickom roku 2021/2022. Uchádzači/ky boli prijímaní podmienečne 
s výnimkou uchádzačov/iek so zahraničnou strednou školou (na všetky štud. programy) 
a uchádzačiek a uchádzačov na študijý program sociálna a pracovná psychológia, ktorí/é 
museli úspešne absolvovať prijímaciu skúšku, ktorá sa v danom akademickom roku konala 
v gescii FSEV UK.  

 
Z tohto dôvodu sme očakávali nárast ako počtu prihlášok, tak i počtu prijatých 

uchádzačiek a uchádzačov, predovšetkým v študijných programoch, kde sa nezostavoval 
poradovník. Počet prijatých prihlášok obdobný ako v akad. roku 2020/2021, tak aj počty 
prijatých a zapísaných považujeme za pozitívne nastavený trend. Celé prijímacie konanie – 
od komunikácie cez rozosielanie rozhodnutí prebiehalo elektronicky, čím sa FSEV UK a jej 
procesy súvisiace s prijímacím konaním plne prispôsobili aj obmedzeniam súvisacim 
s pandémiou a zároveň ekonomicky zefektívnnili.  

 
Z Tabuľky 1 možno pozorovať stabilný až mierne zvýšený záujem o štúdium na FSEV 

UK. Najvyšší nominálny nárast v počte prijatých zaznamenal študijný program sociálna 
a pracovná psychológia v anglickom jazyku – 11. V riadnom termíne podávania prihlášok 
sme evidovali menšie prihlášok, resp. bol tento program evidovaný skôr ako alternatívny 
ako prioritný. Avšak program sme ponúkli ako alternatívu pre neúspešných uchádzačov/ky 
na štúdium vprograme v slov. jazyku s dostatočným bodovým ziskom. V študijnom 
programe mediamatika bolo prijatých o šesť uchádzačov/uchádzačiek viac ako v 2020/2021. 
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Tabuľka 1: Prijaté študentky a študenti do 1. ročníka bc. štúdia 2020/2021 a minimálny 
počet bodov pre prijatie (zahr. uchádzači/ky a PP) 

ŠP 

Akademický rok 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Počet 
prijatých 

Minimálny počet bodov 
potrebný na prijatie 980 

bodov=100%) 
AE 116 101 137 129 60 
ES 156 154 160 168 60 
PP 110 115 127 128 90/70 

PP/en - - 16 27 - 
SA 68 105 63 65 60 
ME 1 23 25 31 50 

Spolu 451 498 528 548 Priemer: 60 

Ďalšou dôležitou infromáciou 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. Počet zapísaných študentiek a študentov oproti 
ostatnému akademickému roku stúpol nominálne o 62 študentov/iek, čo je približne 10% 
rozdiel v porovnaní s počtami prijatých študentov/iek. To znamená, že pri približne rovnakom 
počte prihlášok a prijatých sa zapísalo viac študentiek a študentov. Toto možno zdôvodniť 
možnosťou skoršieho zápisu predmetov na daný akademický rok (dostupný od 
12.7.2021), atraktívnosťou študijných programov a častejšou komunikáciou, keď ústavy 
pripravili počas leta online stretnutie s prijatými uchádzačkami a uchádzačmi. 

 
Vo všetkých študijných programoch počet zapísaných stúpol, najviac nominálne 

v programe sociálna a pracovná psychológia (o 22), sociálna a pracovná psychológia 
v anglickom jazyku (o 13), sociálna antropológia (o 11). Hoci v študijnom programe 
mediamatika bolo prijatých 17 uchádzačiek a uchádzačov (o 3 viac ako v 2020/2021), podiel 
zapísaných z prijatých klesol z 56% na 54,84%.  

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 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

AE 50 43,10% 47 46,53% 51 37,23% 58 45% 
ES 90 57,69% 102 66,23% 72 45% 78 46,43% 
PP 64 58,18% 62 53,91% 81 62,78% 103 80,47% 
PP/en - - - - 11 68,75% 24 72,73% 
SA 39 57,35% 57 54,28% 38 60,32% 49 75% 
ME 1 100% 17 73,91% 14 56% 17 54,84% 
Spolu/priemer 244 54,10% 285 57,23% 267 50,57% 329 60,04% 
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Rovnaká štatistika bola vykonaná na magisterskom stupni. Tabuľky 3 a 4a uvádzajú 
počty prijatých a zapísaných študentiek a študentov do prvého roku magisterského štúdia 
a počty prihlášok v obdobnej štruktúre. V magisterskom stupni sa rovnako podmienky 
prijímacieho konania menili – uchádzačky a uchádzači sa prijímali podmienečne bez 
poradovníka. Druhé kolo sa otváralo pre všetky študijné programy.  

 
Ako uvádza tabuľka 3, počet prijatých študentiek a študentov na magisterskom stupni 

stúpol o 57, čo už viac naplnilo očakávania spôsobené zrušením poradovníka. Najvyšší nárast 
zaznamenal študijnný program sociálna a pracovná psychológia (zo 48 na 72), európske 
štúdiá (z 26 na 43) a aplikovaná ekonómia (z 13 na 22). Podľa tabuľky 4a, v programe európske 
štúdiá o takmer 13% vzrástol aj pomer zapísaných voči prijatým. Študijný program sa teda 
vrátil späť na úroveň z roku 2019/2020. Študijný program aplikovaná ekonómia sa tiež 
kontinuálne stabilizuje, percentuálne sa zapísalo najviac z prijatých uchádzačov/iek. 
V kontexte nových štandardov pre študijné programy a zmien poskytovaných študijných 
programov je potenciál na rast aj ďalší akademický rok.  

 
Tabuľka 4a uvádza počty prijatých, zapísaných a ich percentuálny podiel na počte 

prijatých na magisterské štúdium. V porovnaní s ostatným akademickým rokom sa tentokrát 
na aplikovanú ekonómiu zapísali všetci prijatí bez jedného študenta. V študijnom programe 
sociálna antropológia sa zapísali všetci prijatí/é. Pokles evidujeme me na programe európske 
štúdiá, kde sa zapísalo len 56,52% prijatých. Dôležitým faktorom môže byť odliv bakalárskych 
absolventov na iné VŠ, najmä zahraničné. Momentálne prebieha zber dát na vyhodnotenie 
dôvodov tohto odchodu. Predpokladáme, že FSEV UK im poskytuje pevné základy na 
štúdium v zahraničí a tak isto pracovný trh si čím ďalej tým viac všíma, či študentky a študenti 
študujú bakalárske aj magisterské štúdium na jednej univerzite. Pokles evidujeme aj 
v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia, kde sa zapísalo o 6 prijatých menej, 
čo reprezentuje  necelý 9 percentný rozdiel oproti 2019/2020.  

 
Taktiež pozorujeme trend zahraničných uchádzačiek a uchádzačov, no veľká časť z 

nich buď nezaplatia poplatok alebo sa nezapíšu. U tých, ktorí/é sa aj zapíšu evidujeme 
problematickú znalosť slovenčiny alebo angličtiny alebo oboch jazykov. Požiadavky na 
jazykovú výbavu uchdázačov sú inkorporované v podmienkach prijímacieho konania  pre 
magisterské štúdium od akademického roka 2022/2023.  

 
V magisterskom stupni dlhodobo sledujeme nižší záujem o štúdium ako v 

bakalárskom stupni a klesajúcu tendenciu pomeru zapísaných voči prijatým. V 2021/2022 
sme evidovali vyšší nárast počtu uchádzačov/iek a aj zvýšený pomer zapísaných voči prijatým. 
Takmr polovičný podiel predstavujú absolventi/ky bakalárskeho štúdia z iných univerzít či 
vysokých škôl na SR alebo v zahraničí, ako uvádza Tabuľka 5b. Najvyšší podiel  
absolventov/iek z iných univerzít a vysokých škôl sa zapísalo v programoch európske štúdiá 
a verejná politika. Tieto študijné programy majú predpoklad inklúzie aj prichádzajúcich 
študentov a študentky z iných fakúlt UK či univerzít. Najvyšší podiel absolventov/iek zo FSEV 
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má program sociálna antrpológia a aplikovaná ekonómia (75, resp. takmer 73%). Na študijný 
program sociálna a pracovná psychológia sa zapísalo takmer 60% absolventov/iek zo FSEV.  

Tabuľka 3: Počty prijatých študentiek a študentov do 1. ročníka mgr. štúdia 

ŠP 
Akademický rok 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
mgAE 32 20 6 14 23 
mES 63 45 49 46 62 
mES/en - - 14 3 3 
mPP 38 59 74 75 97 
mSA 15 6 9 7 18 
mVP 16 24 12 29 28 
Spolu 164 154 164 174 231 

 
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 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

mgAE 13 65% 1 16,66% 13 92,86% 22 95,65% 
mES 37 82,22% 40 81,63% 26 56,52% 43 69,35% 
mES/en - - 0 0% 2 66,66% 1 33,33% 
mPP 50 84,74% 54 72,96% 48 64% 72 74,23% 
mSA 4 66,66% 8 88,88% 7 100% 12 66,67% 
mVP 20 83,33% 8 66,66% 16 55,17% 20 71,43% 
Spolu/priemer 124 76,39% 111 67,68% 112 64,3% 170 73,59% 

Tabuľka 4b: Počty zapísaných mgr študentov v 2021/2022 a podiel absolventov FSEV 

ŠP 
Zapísané/zapísaní 

2021/2022 
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 
mgAE 22 16 6 72,73% 
mES 43 15 28 34,88% 

mESen 1 0 1 0,00% 
mPP 72 43 29 59,72% 
mSA 12 9 3 75,00% 
mVP 20 9 11 45,00% 
spolu 170 92 78 54,12% 
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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. Údaje o počtoch študujúcich uvádzame k dátumu 31.10 bežného roka, a to 
samostatnne za akademický rok 2020/2021 aj za 2021/2022.  

V 2021/2022 zdôrazňujeme nominálny nárast počtu študentov na bc študijných 
programoch k 31.10. z 588 na 713, čo je približne 21%., ako uvádza Tabuľka 5b v porovnaní 
s Tabuľkou 5a. To hovorí o  

- početnejších ročníkoch  - napr. v programe európske štúdiá, ktorý nastúpil na štúdium 
v 2019/2020;  zároveň oproti 2020/2021 pribudol relatívne početný prvý ročník 
v študijnom program PPen a všetky ročníky, aj keď menej početné má aj mediamatika. 
Študijný program sociálna a pracovná psychológia má zas početnejší prvý ročník 
v 2021/2022 ako v 2020/2021.  

- menej vylúčených a zanechaných – oproti 2019/2020 v 2020/2021 bolo vylúčených 
a zanechaných o 32 študentov/iek menej. To sa týka najmä prvého ročníka, čo môže 
predstavovať lepšiu pripravenosť prvého ročníka  

Tabuľka 5a: Bakalársky stupeň – študujúce/i, zanechania, vylúčenia v ak. roku 2020/2021  

ŠP 

Študujúce študentky a študenti  
akad. roku 2020/2021 

k 31.10.2020 
Vylúčené/í + zanechané/í v 2020/2021 

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

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2019/ 
2020 

2020/
2021 

2019/ 
2020 

2020/
2021 

AE 51 20 25 27 19 1 3 0 2 
ES 72 71 40 32 28 8 11 1 0 
PP 81 48 47 14 5 8 0 3 1 
PP/en 11   - 0 - 0 - 0 
SA 38 38 16 19 16 4 8 0 3 
ME 14 15 1 2 1 0 0 0 0 

Spolu 
267 192 129 94 69 21 22 4 6 

588 87 
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Tabuľka 5b: Bakalársky stupeň – študujúce/i, zanechania, vylúčenia v ak. roku 2021/2022 

ŠP 

Študujúce študentky a študenti  
akad. roku 2021/2021 

k 31.10.2021 

Vylúčené/í + zanechané/í v 2021/2022 (k 
16.5.2022) 

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

2020/ 
2021 

2021/
2022 

2020/ 
2021 

2021/
2022 

2020/ 
2021 

2021/
2022 

AE 56 29 20 19 16 3 1 2 - 
ES 76 54 62 28 17 22 2 0 - 
PP 103 81 51 5 1 0 - 1 3 
PP/en 24 11 - - 1 - - - - 
SA 49 18 35 19 14 8 2 3 3 
ME 16 13 15 1 1 - - - - 

Spolu 
324 206 183 69 50 22 5 6 6 

713 61 
 

Tabuľka 6a a Tabuľka 6b uvádza rovnaké informácie za druhý stupeň štúdia, kde 
v akademickom roku 2020/2021 študovalo 222 študentov/iek a v 2021/2022 o 34 viac. Nárast 
však pozorujeme len v prvom ročníku o 55, ktorý sme popísali už vo vyššie uvedených 
tabuľkách. V druhom ročníku počet študentov/iek klesol o 21. Tento pokles bol spôsobený 
početne slabým druhým ročníkom v programe európske štúdiá ako aj počtovo slabším 
druhým ročníkom v programe sociálne a pracovná psychológia.  

 
Oproti bakalárskemu štúdiu, kde je klesajúca tendencia pri vylúčených 

a zanechaných, na magisterskom stupni táto tendencia stúpa, z roka 2019/2020 na 
2020/2021 to bol nárast o 100%. V kontexte toho, že študijné programy sú navštevované 
z časti absolvent(ka)mi iných fakúlt UK alebo iných univerzít a že sú prijímaní/é bez 
príjimačiek, považujeme uvedené čísla za pochopiteľné.  Najvyšší nárast medzi vylúčenými 
a zanechanými je v študijnnom programe verejná politika, kde zo 16 študujúcich v prvom 
ročníku bolo vylúčených alebo zanechalo až deväť študentov/študentiek. Počty v ostatných 
študijných programoch sú porovnateľné s akademickým rokom 2019/2020.  
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Tabuľka 6a: Magisterský stupeň – študujúce/i, zanechania, vylúčenia a prerušenia v ak. 
roku 2020/2021  

Tabuľka 6b: Magisterský stupeň – študujúce/i, zanechania, vylúčenia a prerušenia v ak. 
roku 2021/2022  

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 

ŠP 

Študujúce študentky 
a študenti 2020/2021 k 

31.10.2020 
Vylúčené/í + zanechané/í v 2020/2021 

1.ročník 2.ročník 
1.ročník 2.ročník 

2019/ 
2020 

2020/2021 
2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

mgAE 12  0 5 0 0 
mES 26 39 7 8 1 2 

mESen 2 - - 1 - - 
mPP 48 60 2 2 0 4 
mSA 7 3 3 2 2 0 
mVP 16 9 1 9 1 1 

Spolu 111 111 13 27 4 7 
 222 17/34 

ŠP 

Študujúce študentky 
a študenti 2021/2022 

k 31.10.2021 
Vylúčené/í + zanechané/í v 2021/2022 k 16.5.2022 

1.ročník 2.ročník 
1.ročník 2.ročník 

2020/2021 2021/2022 
2020/ 
2021 

2021/2022 

mgAE 20 8 5 5 0 3 
mES 41 19 8 4 2 0 

mESen 1 1 1 - 0 0 
mPP 72 49 2 5 4 0 
mSA 12 5 3 2 0 0 
mVP 20 8 1 1 1 1 

Spolu 166 90 27 17 7 4 
 256 34/21 
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v prvom stupni štúdia v akademickom roku 2021/2022 stúpol o 36. Na druhom stupni 
poklesol počet absolventiek a  absolventov v študijnom programe verejná politika, 
v študijnom programe aplikovaná ekonómia absolventky a absolventov neboli. V ostatných 
študijných programoch počet absolventiek a absolventov mierne vzrástol.  

 
Čoraz menší pomer študentiek a študentov sú schopné/í ukončiť úspešne bakalárske 

štúdium (viď tabuľka 8).  V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom (pomer bol 
52,74% - aj na najmä kvôli 100% v programe aplikovaná ekonómia s počtom absolventiek 
a absolventov 11), klesol pomer absolventiek a absolventov na necelých 43%. To je 
spôsobené aj adekvátnejším počtom študujúcich v programe aplikovaná ekonómia, kde 
úspešne ukončilo štúdium len 34%. V ostatných bakalárskych študijných programoch pomer 
vzrástol v rozmedzí 6-10%. Na magisterskom stupni je pomer takmer rovnaký.  

 
Pozitívne hodnotíme skôr nominálny nárast počtu absolventiek a absolventov ako ich 

pomer zo zapísaných podľa štandardnej dĺžky štúdia. Keďže celkovo je úspešnosť na fakulte 
52,81%, čo je o 10,9% menej než v akademickom roku 2019/2020.  

Tabuľka 7: Počet absolventiek a absolventov na prvom a druhom stupni štúdia 

ŠP 
Akademický rok 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
AE 36 20 8 11 21 
ES 43 37 35 22 38 
PP 26 43 45 42 43 
SA 13 8 4 2 11 
ME - - 4 0  

Spolu Bc. 118 108 96 77 113 
  

mgAE 16 31 19 12 - 
mES 45 41 45 26 32 
mPP 39 40 24 42 52 
mSA 12 7 7 2 3 
mVP 17 11 9 13 6 

Spolu 
Mgr. 

129 130 104 
95 93 

   
Spolu 

Bc+Mgr 
247 238 200 172 

206 
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Tabuľka 8: Percentuálny počet absolventiek a absolventov na zapísané študentky 
a študentov 

ŠP bc stupeň Zapísané/í ak. Rok 
2018/2019 

Absolventky 
a absolventi 
2020/2021 

Podiel absolventiek a 
absolventov oproti 
zapísaným 

AE 50 21 34% 
ES 89 38 39,33% 
PP 63 43 65,08% 
SA 42 11 26,19% 
Spolu bc 244 93 42,61% 
 
ŠP mgr Zapísané/í ak. Rok 

2019/2020 
Absolventky 
a absolventi 
2020/2021 

Podiel absolventiek a 
absolventov oproti 
zapísaným 

mgAE 1 1 (v 19/20) 100% 
mES 41 26 70,73% 
mPP 54 42 87,04% 
mSA 8 2 37,50% 
mVP 8 13 50% 
Spolu mgr 112 93 75% 
Spolu bc a mgr 356 206 52,81% 

 

4.3 Erasmus+ a zahraničné vzťahy   

FSEV UK realizuje množstvo aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov. Cieľom je pokračovať 
v týchto aktivitách 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 kalendárnom roku 2020/2021 aktívne zapojila 
do programu Erasmus+ a iných medzinárodných aktivít s prihliadnutím na bezpečnosti 
v súvislosti s ochorením na COVID19.  Fakulta v uvedenom  roku vyslala na zahraničné 
štúdium v letnom semestri 7 študentov (pričom traja študenti boli na celoročnej mobilite) a 
prijala 11 zahraničných študentov (pričom štyria študenti boli na celoročnej mobilite). V rámci 
iných mobilitných programov fakulta prijala 0 zahraničných študentov (Fulbright štipendium,  
Vyšehradský fond, Národný štipendijný program) – tým boli ich odsúhlasené mobility 
presunuté do ďalšieho obdobia. Z dôvodu druhej vlny pandémie ochorenia COVID 19 
a všeobecnej obavy o bezpečnosť a zdravie boli prevažne v letnom  semestri 2020/21 počty 
študentov vrámci mobilít značne znížené. 
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Tabuľka č. 9 – Počty študentov a študentiek na mobilitných programoch za rok 2021 

 
V rámci učiteľskej mobility fakulta vyslala v letnom semestri kalendárneho roku 2020/2021 0 
pedagogických pracovníkov na krátkodobý prednáškový pobyt v rámci učiteľských mobilít 
(STA) a 0 pracovníkov (STT), v zimnom semestri fakulta nevyslala pedagogických 
pracovníkov ale prijala spolu 4 pedagógov zo zahraničných univerzít.  
 
Tabuľka č. 10 – Počty vyučujúcich na mobilitných programoch za rok 2021 

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  

2020/2021 
letný 
semester 

 1 0 1 0  

2021/2022 
zimný 
semester 

 1 0 3 0 0 

 
Agenda zahraničných vzťahov na fakulte pokrýva spracovanie viac ako 80 bilaterálnych zmlúv 
v rámci programu Erasmus+. 
 
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 

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  

2020/2021 
letný 
semester 

7 11 0 0 0 0 

2021/2022 
zimný 
semester 

17 25 0 0 0 0 
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5. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  
 
5.1. Publikácie FSEV UK za rok 2021 

 
Prehľad uvádza zoznam všetkých publikácií v roku 2021. 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 najvýznamenjšie 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 
 AAA AAB ABB ABC ACB ADC ADD ADM ∑ 
2019 1 - - - - 8 2  9 20 

2020 - - - - - 10 2 9 21 

2021 2 3 2 - 3 22 4 26 62 

 
Tabuľka 1b: Ďalšie vedecké výstupy 

 C 

 ADE ADF AEC AED AEF AFA AFC AFD ∑ 

2019 2 2 6 2 - - 4 4 20 
2020 5 3 3 2 - - 10 3 26 
2021 3 7 6 4 - - 13 10 43 

 
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 
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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 ∑ 

2019 - 1 - - 4 2 - - 2 1 10 

2020  2 - - 5 4 - 2 2 1 16 

2021 - 2 - 1 4 1 - 1 1 2 12 

 
 
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 2021 

Buzalka, Juraj [UKOFSKS] (100%) : Village fascists and progressive populists: Two faces of 
the countermovement in Slovakia. In: Europe-Asia Studies. - Roč. 73, č. 9 (2021), s. 
1658-1682. - ISSN (print) 0966-8136 
Registrované v: scopus 
Registrované v: wos 
Indikátor časopisu: 
SJR (SCOPUS) 2020=0,67 
SNIP (SCOPUS) 2020=1,486 
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CiteScore (SCOPUS) 2020=2 
IF (JCR) 2020=2.102 
Kvartil Q: 
wos-jcr -- Q1 [Area studies] -- 2020 
wos-jcr -- Q2 [Economics] -- 2020 
wos-jcr -- Q2 [Political science] -- 2020 
scimago-sjr -- Q1 [Geography, planning and development] -- 2020 
scimago-sjr -- Q1 [History] -- 2020 
scimago-sjr -- Q1 [Sociology and political science] -- 2020 
scimago-sjr -- Q2 [Economics and econometrics] -- 2020 

 
Halamová, Júlia [UKOFSAP] (45%) - Kanovský, Martin [UKOFSKS] (45%) - Varšová, Karolína 

(5%) - Kupeli, Nuriye (5%): Randomised controlled trial of the new short-term online 
emotion focused training for self-compassion and self-protection in anonclinical 
sample 
In: Current Psychology. - Roč. 40, č. 1 (2021), s. 333-343. - ISSN (print) 1046-1310 
Registrované v: scopus 
Registrované v: wos 
Indikátor časopisu: 
SJR (SCOPUS) 2020=0,498 
SNIP (SCOPUS) 2020=0,706 
CiteScore (SCOPUS) 2020=2,7 
IF (JCR) 2020=4.297 
Kvartil Q: 
wos-jcr -- Q1 [Psychology, multidisciplinary] -- 2020 
scimago-sjr -- Q2 [Psychology (miscellaneous)] -- 2020 

 
Kazharski, Aliaksei [UKOFSES] (100%) : Neonationalism and the metropolitan coffee house 

in Central Europe 
In: Political geography. - Roč. 89 (2021), s. [1-3], Art. No. 102432. - ISSN (print) 0962-
6298 
Registrované v: scopus 
Registrované v: wos 
Indikátor časopisu: 
SJR (SCOPUS) 2020=1.527 
SNIP (SCOPUS) 2020=1.878 
CiteScore (SCOPUS) 2020=4,4 
IF (JCR) 2020=3,66 
Kvartil Q: 
wos-jcr -- Q1 [Political science] -- 2020 
wos-jcr -- Q2 [Geography] -- 2020 
scimago-sjr -- Q1 [Geography, planning and development] -- 2020 
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scimago-sjr -- Q1 [History] -- 2020 
scimago-sjr -- Q1 [Sociology and political science] -- 2020 

 
Lukačovič, Marek [UKOFSAP] (80%) - Masaryk, Radomír [UKOFSAP] (20%): Use of 

hallucinogens in Slovakia: Does it differ from global trends? 
In: International Journal of Drug Policy. - č. 98 (2021), s. 1-11, Art. No. 103385. - ISSN 
(print) 0955-3959 
Registrované v: wos 
Registrované v: scopus 
Indikátor časopisu: 
SJR (SCOPUS) 2020=1.649 
SNIP (SCOPUS) 2020=1.544 
CiteScore (SCOPUS) 2020=6,7 
IF (JCR) 2020=5,009 
Kvartil Q: 
wos-jcr -- Q1 [Substance abuse] -- 2020 
scimago-sjr -- Q1 [Health policy] -- 2020 
scimago-sjr -- Q1 [Medicine (miscellaneous)] -- 2020 

 
Maďarová, Zuzana [UKOFSES] (50%) - Valkovičová, Veronika [UKOPDEOV] (50%): Is 

feminism doomed? Feminist praxis in the times of gender ideology in Slovakia 
In: European journal of women's studies. - Roč. 28, č. 2 (2021), s. 274-281. - ISSN (print) 
1350-5068 
URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1350506820979157 
Registrované v: wos 
Registrované v: scopus 
Indikátor časopisu: 
SJR (SCOPUS) 2020=1,098 
SNIP (SCOPUS) 2020=2,215 
CiteScore (SCOPUS) 2020=3,6 
IF (JCR) 2020=3.365 
Kvartil Q: 
wos-jcr -- Q1 [Women's studies] -- 2020 
scimago-sjr -- Q1 [Arts and humanities (miscellaneous)] -- 2020 
scimago-sjr -- Q1 [Gender studies] -- 2020 
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5.3. Granty Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK 

Prehľad uvádza zoznam všetkých grantov riešených na FSEV v roku 2021. 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 ide o pokračujúci 
progresívny rast počtu projektov APVV ako aj finančných prostriedkov oproti 
predchádzajúcim rokom. Tabuľka 3b: domáce granty iné – v rámci tejto položky evidujeme 3 
projekty, pričom v 1 prípade ide o pokračujúci projekt, kde fakulta zabezpečuje 
predfinancovanie výskumných aktivít. Považujeme za podstatné, že okrem verejnej sféry, 
súkromnej sféry fakulta pokračuje v spolupráci s verejným sektorom a samosprávou, ako aj 
to, že posilnila spoluprácu so súkromným sektorom. V  položke zahraničné granty výskumné 
sa zvýšil aj počet projektov aj alokovaný finančný objem, z dôvodu asignácie nového 
zahraničného výskumného projektu pre Radu Európy. Zároveň však z dôvodu, že financie pri 
projektoch Jean Monnet Chair sú pridelené v celej sume na 3 roky (v pomere 80% rozpočtu), 
suma kontinuálne nerastie každý rok. Napriek tomu, v absolútnych číslach projektov ako aj 
podaných žiadostiach fakulta opätovne rastie.  
 
U grantov mladých sa podarilo získať o 4 granty viac ako v predchádzajúcom roku (nárast zo 
7 na 11). Tento progres vnímame tak vo forme motivácie doktorandov oproti minulosti, keďže 
podávanie žiadostí o grant mladých sa stalo súčasťou ich povinností. Okrem toho fakulta 
aktívne prispieva k podpore písania projektovej žiadosti, formou školenia a individuálnych 
konzultácií k metodike kalkulácie rozpočtu.  
 
Tabuľka 3a: Domáce granty výskumné 

 Názov projektu 
Názov 
programu 

Začiatok 
riešenia  

Koniec 
riešenia  

Dotácia € 
2021 

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 3.910 € 
SAV + Oľga 
Gyárfášová 

Behaviorálne intervencie 
v miestnej samospráve: 
zvyšovanie účinnosti miestnych 
verejných politík 

APVV-18-
0435 

1.7.2019 31.12.2022 73.486€ 
Emília 
Sičáková-
Beblavá 

Sociálne kontexty v lokálnych 
komunitách (Špičkový tím) 

účelová 
dotácia MŠ 

SR 
1.1.2021 31.12.2021 20.087 € 

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

APVV-17-0551 1.8.2018 30.6.2022 54.443 € 
Vladimír 
Mlynarovič 
+ SAV  

Sociálne reprezentácie 
demencie a ich implikácia pre 
podporu kognitívneho zdravia 
na Slovensku 

APVV-17-
0563 

1.8.2018 31.12.2021 61.871 € 
Jana 
Plichtová + 
Memory 

Politika emócií ako forma 
politickej exklúzie a inklúzie 

APVV-17-
0596 

1.8.2018 30.6.2022 49.719 € Pavol Frič 

Medzikulturálne aspekty 
súcitu, sebasúcitu 
a sebakritickosti a testovanie 
ich ovplyvňovania 
 

VEGA 
1/0075/19 

1.1.2019 31.12.2022 18.009 € 
Júlia 
Halamová 

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

VEGA 
1/0641/19 

1.1.2019 31.12.2022 4.180 € 
Radomír 
Masaryk  

Rodové perspektívy 
v politických vedách na 
Slovensku 

VEGA 
1/0742/19 

2019 2021 5.394 € 
Oľga 
Gyarfášová 

Kolektívne rituály ako nástroj 
sociálnej regulácie 

VEGA 
2/0102/19 

2019 2022 3.294 € 
Danijela 
Jerotijevič 

Profesionalizácia štátnej služby 
VEGA 

1/0628/19 
2019 2021 2.166 € 

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 49.058 € 
 Marcela 
Katuščáko
vá 

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

SK-PT-18-
0011 

2019 2021 2.700 € 
Milan 
Konvit 

Medzinárodná investičná 
pozícia  a jej vzťah k 
ekonomickému rastu - možný 

VEGA 
1/0628/20 

2019 2022 4.290 € 
Miroslava 
Jánošová 
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ukazovateľ vonkajších 
nerovnováh krajiny 

Diskurz globálneho vzdelávania 
a jeho prax v Česku a na 
Slovensku 

APVV-19-
0314 

2019 2023 53.417 € 
Tomáš 
Profant 

Zotavíme sa z pandémie Covid 
19?-sociálne, ekonomické 
a právne perspektívy 
pandemickej krízy 

PP-COVID-
20-0026 

2020 2021 131.872 € 
Marian 
Vávra 

Verejná dôvera, reziliencia 
a vnímaná hrozba COVID-19 

PP-COVID-
20-0074 

2020 2021 14.3452 € 
Martin 
Kanovský 

Odhad združených predikčných 
intervalov pomocou bootstrapu 

1/0476/21 2021 2023 8.407 € 
Marian 
Vávra 

Slovná zásoba ako ukazovateľ 
vývinovej jazykovej úrovne 
monolingválnych 
a bilingválnych detí 
v predškolskom veku 

APVV-20-
0126 

1.7.2021 30.6.2025 5.034 € 

Pedag. 
fakulta UK 
+ 
Prešovská 
univerzita 
+ Andrej 
Mentel 

Zelená obnova EÚ v období po 
Covid-19 

APVV-20-
0012 

1.7.2021 30.06.2024 
2.987,20 

€ 

FiF Uk + 
Andrea 
Figulová 

Spolu FSEV UK 2021    
713330,2
€ 

 

Spolu FSEV UK 2020    494.408€ 
 

Spolu FSEV UK 2019    
362.966 

€ 
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Tabuľka 3b: Domáce granty iné 
 

 Názov projektu 
Názov 
programu 

Začiatok 
riešenia  

Koniec 
riešenia  

Suma 
v 2021 

Meno 
riešiteľa 

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

 1.4.2019 30.6.2021 0 € 
Juraj 
Buzalka 

Stratégia rozvoja kultúry 
v Bratislavskom 
samosprávnom kraji na roky 
2021-2027 s výhľadom do 
roku 2030 

 Január 
2021 

Júl 2021 16.200 € 
Eva 
Pavlovičová 

SEESAME    10.510 € 
Artsiom 
Klunin 

Spolu FSEV UK 2021    26.710 €  

Spolu FSEV UK 2020    41.311,25 
€ 

 

Spolu FSEV UK 2019    67.770,80 
€ 
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Tabuľka 4a: Zahraničné granty výskumné 

Názov projektu Názov programu 
Suma 
v 2020 

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 

 

0 € 
Martin 
Kanovský  

PERCOM 
EC, JUST/2017/ACTION 
GRANTS 

0€ Andrej Findor 

Delivering Good Governance in 
Slovakia: Training Needs Assessment 
in Slovakia 

- 8.582,15 € 
Katarína 
Staroňová 

Technical support for public ethics 
benchmarking and preparation of 
training programmes for local 
authorities 

- 49.920,00€ 
Alexandra 
Poláková-
Suchalová 

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

Jean Monnet Activities  0 € Lucia Mokrá  

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

Jean Monnet Activities 0 € 
Steven 

Saxonberg 

inDivEU – Integrating Diversity in the 
European Union – Horizon2020: 
822304 

Horizon2020 (third linked 
party) 

3 750 € Lucia Mokrá  

Spolu FSEV UK 2021.                                                                                        62.252,15 € 

Spolu FSEV UK 2020                                                                                          33.971,30 €               

Spolu FSEV UK 2019                                                                                        152.204,53 €               

 
Tabuľka 4b: Zahraničné granty iné 

Názov projektu 
Názov 

programu 
Suma v  

2020 
Meno riešiteľa 

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

Jean Monnet 
Activities 

0 € 
Gabriel Weibl/Andrea 

Figulová 

Spolu FSEV UK 2021                                                                                   0 € 

Spolu FSEV UK 2020                                                                             8.595,00 € 
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Spolu FSEV UK 2019                                                                           23.308,90 € 

 
Tabuľka 5: Granty mladých UK 

Názov projektu 
Výška 

grantu v € 
Meno 

žiadateľa 

UK-1/2021: Transnational Russian migrants in Vienna  1.000 € Zaitceva  

UK/114/2021: Measuring effectiveness of using Mobile App for 
Emotion-focused Training for Self-compassion and Self-
Criticism  

1.000 € Mihaľo 

UK/199/2021: Využitie virtuálnej reality na redukciu predsudkov 
na Slovensku  

1.000 € Antalová 

UK/239/2021:  The effect of Emotion Focused Training for Self 
– Compassion and Self – Protection on the levels of 
Compassion Fatigue in helping professions 

1.000 € Ondrejková 

UK/262/2021:  Sociálne vplyvy na rozhodovanie študentov 
stredných škôl o štúdiu na vysokej škole  

1.000 € Šabíková 

UK/270/2021: Rámcovanie uhlíkovej neutrality v slovenských 
online médiách  

1.000 € Grečko 

UK/324/2021: Systém politického poradenstva v čase krízy 1.000 € Hudec 

UK/329/2021: Behaviorálna politika. Stranícke skreslenie: 
príčina deformácie faktov na príklade slovenských voličov 

1.000 € Klunin 

UK/358/2021: Kultúrne modely partnerstva a ich transformácia 760 € Ťapajová 

UK/36/2021: Negociácia štátu a moci v spektre každodenných 
stratégií obyvateľov Schengenského pohraničia 

750 € Butko 

UK/399/2021: Human rights reflection in outer space regulation 
– challenges for new types of actors 

1.000 € Bajzová 

Spolu FSEV UK 2021                                                                         10.510€ 

Spolu FSEV UK 2020                                                                          6.580€ 

Spolu FSEV UK 2019                                                                          5.800 € 
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5.4. Doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021 a 2021/2022  

Prehľad uvádza počet zapísaných doktorandských študentov za akademický rok 2020/2021 
a 2021/2022 (tabuľka 6a a tabuľka 6b) a zoznam absolventiek a absolventov doktorandského 
štúdia (tabuľka 7). 

Tabuľka 6a: počet novoprijatých študentiek a študentov na PhD štúdium 2021/2022 

Doktorandi ÚAP ÚVP ÚEŠMV ÚSA SPOLU 

celkovo 7 4 7 2 20 
interní 7 2 4 2 15 
externí 0 2 3 0 5 

 
 
Tabuľka 6b: Počet zapísaných doktorandských študentiek a študentov vo všetkých 
ročníkoch (k 31.10.2021) 

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 

Doktorandi 
2020/2021 

ÚAP ÚVP ÚEŠMV ÚSA SPOLU 

celkovo 23 8 26 9 66 
interní 21 8 14 8 51 
externí 2 0 12 1 15 

Doktorandi 
2020/2021 

ÚAP ÚVP ÚEŠMV ÚSA SPOLU 

celkovo 24 10 37 9 80 
interní 24 9 22 8 63 
externí 0 1 15 1 17 

 
 
Tabuľka 7: zoznam absolventiek a absolventov doktorandského štúdia v akad. roku 
2021/2021 

Program 
Forma 
štúdia 

Meno 
Dátum 

obhajoby 
európske štúdiá a politiky interná Jakub Gábor 24.8.2021 

európske štúdiá a politiky interná 
Camila Cristina Gazzola 
Schiffl 

31.8.2021 
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sociálna a pracovná 
psychológia 

interná Miroslava Galasová 25.8.2021 

sociálna a pracovná 
psychológia 

interná Marek Lukačovič 23.8.2021 

sociálna a pracovná 
psychológia 

interná Dominika Vajdová 23.8.2021 

verejná politika interná Marek Kolárik 27.8.2021 
 
5.5 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 politiky (slovenská / 

anglická jazyková mutácia; aj v spolupráci s Ekonomickým ústavom SAV), 
2) denná aj externá forma v študijnom Sociálna antropológia (slovenská / anglická 

jazyková mutácia; aj v spolupráci s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV),  
3) denná aj externá forma v študijnom programe Sociálna a pracovná psychológia (v 

spolupráci so SAV – Centrom spoločenských a psychologických vied, Ústavom 
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)   
 

5.6 Akreditácia – habilitačné a inauguračné konanie 

FSEV UK mala v 2021 priznané práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na 
vymenúvanie profesorov v študijných odboroch: 

 
1) sociológia a sociálna antropológia  
2) psychológia  
3) politické vedy  
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6. KNIŽNICA 
 
Knižnica FSEV UK v roku 2021 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. 2021 je 12166 knižničných jednotiek 
evidovaných v systéme Virtua. Literatúra je priebežne doplňovaná podľa požiadaviek 
pedagógov s prihliadnutím na študijné programy fakulty.  
 
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 2021 bol nové záznamy spracované do databázy ČREPČ 2. Celkový počet 
nových záznamov publikačnej činnosti za rok 2021 je 156 nových záznamov. Celkový počet 
záznamov je 5010.  

Výpožičné služby 
 

V roku 2021 boli služby Knižnice FSEV UK limitované hygienickými opatreniami. 
 
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 
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prístupu do externých informačných zdrojov, ktoré sú predplatené a prístupné na stránke 
Akademickej knižnice UK.  

Zamestnanci knižnice poskytovali čitateľom referenčnú a konzultačnú službu online. 
Vzhľadom na protipandemické opatrenia, čitatelia neamli možnosť využívať doplnkové 
služby knižnice ako kopírovanie, skenovanie a tlačenie dokumentov z PC. 

 
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 2021 sa udialo: 

§ pokračovala prirodzená obmena počítačov a notebookov. 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 

§ OIT vykonávalo  aj správu a dohľad nad  prístupovým  a kamerovým 
systémom. V prípade prístupového systému išlo hlavne o priebežnú 
aktualizáciu databázy zamestnancov fakulty a 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 pedagogických a výskumných zamestnankýň 
a zamestnancov, s ohľadom na pokračujúcu online výučbu.  

§ v rámci prevádzky fakulty bolo OIT súčinné pri materiálovo-technickom 
zabezpečení IKT pre administratívnych zamestnancov a zamestnankyne 
a podieľalo sa na verejnom obstarávaní IKT pre jednotlivé pracoviská.  

V súčasnosti je chod informačného systému stabilný, pripravený  spĺňať nároky vyplývajúce  z 
bežnej  dennej prevádzky fakulty a zároveň je prístupný ďalšiemu rozvoju.   



 
 

34 

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 2021 celkovo 38 
zamestnancov. Na tomto počte participovali zamestnanci jednotlivých pracovísk fakulty 
nasledovne: 

 
- administratívni zamestnanci dekanátu v počte 32 osôb, z toho prevádzkoví 

zamestnanci  v počte 10 osôb, 
- administratívni zamestnanci ústavov v počte 6 osôb. 

 
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.  

 
 


