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1. ÚVOD 

 

 

Výročná správa Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského 

v Bratislave za rok 2012 sumarizuje základné informácie o smerovaní fakulty v oblasti vzdelávania, 

vedy a  výskumu, medzinárodnej spolupráce, hospodárskej činnosti, personálneho a materiálneho 

rozvoja i kvalifikačnej štruktúry.  

 

Faktografické údaje, z ktorých správa vychádza, umožňujú na jednej strane identifikovať 

doterajšie vývojové trendy v jednotlivých oblastiach činnosti  fakulty,  na druhej strane poskytujú 

reálny základ a východiská pre spresnenie a následnú realizáciu perspektívnych cieľov.  

 

Študenti a zamestnanci fakulty si zvykli na prácu v nových priestoroch, do ktorých sa fakulta 

presťahovala v roku 2010. Práve s týmito priestormi sú späté aktivity, ktoré vytvárajú atmosféru 

vysokej pracovnej náročnosti, ale aj vzájomnej spolupráce a porozumenia medzi študentmi 

a učiteľmi. Vedenie fakulty sústredilo v roku 2012 pozornosť najmä na aktivity potvrdzujúce 

zaradenie FSEV UK medzi úspešné vysokoškolské inštitúcie univerzitného charakteru nielen v rámci 

SR, ale aj v medzinárodnom meradle. Zároveň sa vytvoril priestor na celý rad mimoškolských 

študentských aktivít, ktoré prispievajú do budovania fakultnej identity a vyústili do organizovania 

pravidelných FSEV Festov, premietania filmov v rámci cyklu EuroCine a mnohých diskusií a 

prednášok s predstaviteľmi spoločenského a politického života na Slovensku a v Európe.  

 

Informácie o študijných plánoch akreditovaných študijných programov, o podmienkach 

prijímacieho konania, o profile absolventov jednotlivých stupňov vysokoškolského štúdia, o získaní 

a realizácii výskumných domácich a medzinárodných grantov, o publikačnej činnosti pracovníkov 

a doktorandov fakulty sú podľa platných právnych predpisov priebežne zverejňované na webovej 

stránke fakulty alebo v každoročne publikovanej ročenke fakulty. 

 

Výročnú správu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského 

v Bratislave za rok 2012 v súlade s § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov prerokoval a schválil Akademický senát Fakulty sociálnych 

a ekonomických vied Univerzity Komenského na svojom zasadaní 16. 4. 2013. 

 

 

 

 

Bratislava, marec 2013 

 

 

 

 

  prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.  

           dekanka fakulty 
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2. POSLANIE FAKULTY SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UNIVERZITY  

KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 

Základným poslaním Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v 

Bratislave (ďalej len „fakulta“) je organizovať vzdelávanie a uskutočňovať vedecký výskum v 

oblasti sociálnych a ekonomických vied.  

 

Hlavným prostriedkom k napĺňaniu poslania je poskytovanie vzdelávania v akreditovaných 

študijných programoch v rámci študijných odborov sociálnych a ekonomických vied v bakalárskom, 

magisterskom a doktorandskom stupni štúdia, ako aj uskutočňovanie základného a aplikovaného 

výskumu v jednotlivých oblastiach sociálnych a ekonomických vied. Výsledky vedeckého výskumu 

sa uplatňujú pri poskytovaní vzdelávania, a zároveň sa študenti magisterského a doktorandského 

stupňa štúdia priamo podieľajú na vedeckom výskume. Základnými odbormi vzdelávania a výskumu 

na fakulte sú psychológia, politológia, sociológia, sociálna antropológia, ekonómia, verejná politika a 

kognitívne vedy. Fakulta sa zapája aj do poskytovania medziodborových a interdisciplinárnych 

študijných programov.  

 

Fakulta garantuje členom svojej akademickej obce všetky práva na slobodné poskytovanie 

vzdelávania a uskutočňovanie vedeckého výskumu, ako aj právo podieľať sa na určovaní fakultných 

cieľov prostredníctvom samosprávnych inštitúcií. Fakulta sa celospoločensky hlási k ideálom 

slobodnej a demokratickej spoločnosti a svojím vzdelávaním a výskumom prispieva k ich šíreniu tak 

na vlastnej akademickej pôde, ako aj mimo oblasti fakulty a univerzity. Fakulta a každý člen jej 

akademickej obce sú povinní obhajovať akademické práva fakulty a akademickej obce, nezávislosť a 

integritu fakulty a jej samosprávnu pôsobnosť.  

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, ako najmladšia fakulta Univerzity Komenského v 

Bratislave, má významné poslanie v budovaní a trvalom zlepšovaní kvality svojho vzdelávania a 

výskumu, z čoho vyplývajú v porovnaní s inými fakultami veľmi náročné strategické ciele a úlohy:  

 

• Ustavične budovať a trvalo zlepšovať svoju pozíciu vzdelávacej a výskumnej inštitúcie v 

rámci univerzity, Slovenska a v medzinárodnom kontexte.  

• Budovať a skvalitňovať podmienky pre poskytovanie vzdelávania v akreditovaných 

študijných programoch, pričom sa kladie maximálny dôraz  na významný podiel 

magisterského a doktorandského štúdia na fakulte.  

• V každom akreditovanom študijnom programe sa snažiť poskytovať významnú časť štúdia 

alebo celé štúdium v anglickom jazyku, čím sa vzdelávanie na fakulte otvorí 

medzinárodnému kontextu a porovnávaniu.  

• Vo vedeckom výskume produkovať výsledky a výstupy porovnateľné a oceniteľné v 

celoslovenskom a medzinárodnom meradle a rozvíjať aj aplikačnú výskumnú činnosť 

určenú na riešenie naliehavých sociálnych a ekonomických problémov spoločnosti.  

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied ako súčasť Univerzity Komenského sa zároveň 

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

svojou činnosťou v príslušných oblastiach vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj v celospoločenskom 

meradle.  
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3. AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FAKULTY 

 

 

Dekanka              
  prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.   

 

 

Prodekanky/prodekani         
 

 

 JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.     

 prvá prodekanka,  

 prodekanka pre zahraničné vzťahy a legislatívu 

 

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.   do 30. 6. 2012 

prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť,  

doktorandské štúdium a rigorózne konanie 

 

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.  od 1. 7. 2012 

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť,  

doktorandské štúdium a rigorózne konanie 

 

Ing. Veronika Miťková, PhD.  od  30. 5. 2012 

prodekanka pre štúdium 

 

doc. PhDr. Dušan Leška, PhD.  do 28. 5. 2012 

zastupujúci prodekan pre štúdium 

 

 

 

Akademický senát 

 

Predseda 

 

doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. 

 

Členovia - zamestnanecká časť 

 

prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. 

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.  do 30. 6. 2012   

PhDr. Andrej Findor, PhD.    

doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. 

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.  

PhDr. Juraj Podoba, CSc. 

PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.  do  31. 8. 2012 

Mgr. Andrea Figulová, PhD.    od  3. 10. 2012 

Mgr. Juraj Buzalka, PhD.    od  3. 10. 2012 
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Členovia - študentská časť  

 

Jakub Kollár 

Zuzana Kováčová 

Karina Smalcová  

David Žitňanský 

 

Vedecká rada 

 
Predsedníčka  

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. 

   

 

Členovia 

doc. M.Phil. Jozef Bátora, PhD. 

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. 

doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.                     

Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.  

RNDr. František Hajnovič 

doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. 

prof. dr. Július Horváth, CSc.                                                           

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.  

prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. 

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. 

prof. PhDr. Teodor  Kollárik, DrSc.                

doc. PhDr. Dušan Leška, PhD.                                  

doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.               

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.                            

prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.                         

Ing. Veronika Miťková, PhD.  

JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.                               

doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. 

PhDr. Ľubomír Páleník,CSc. 

PhDr. Matúš Porubjak, PhD.             

doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD. 

doc. PhDr. Eva Smolková, PhD.  

 prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD.                       

    prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. 
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3.1 Organizačná štruktúra FSEV UK platná od  12. 6. 2012 a účinná od 1. 9. 2012  
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4. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, POČTY ŠTUDENTOV, UČITELIA 

 

 

4.1  Študijné programy  

  

  FSEV UK v akademickom roku 2011/2012 zabezpečovala vzdelávaciu činnosť 

v nasledujúcich študijných  programoch: 

 

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium):  

 

 sociálna a pracovná psychológia 

 európske štúdiá 

 sociálna antropológia 

 aplikovaná ekonómia 

 

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium): 

 

 sociálna a pracovná psychológia 

 európske štúdiá 

 verejná politika 

 sociálna antropológia 

 

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium):  

 

 sociálna a pracovná psychológia 

 európske štúdiá a politiky 

 sociálna antropológia 

 

 

4.2  Počty študentov  

 

V tejto časti uvádzame počet alebo pomer prijatých a zapísaných študentov na jednotlivé 

študijné programy v prvom roku a ďalších rokoch štúdia, počet študujúcich študentov vo vyšších 

ročníkoch, ďalej počet študentov, ktorí zanechali štúdium alebo boli vylúčení zo štúdia. Ďalšou 

kategóriou je počet absolventov študijných programov. 

Prijatí, zapísaní študenti 

Vývoj počtu prijatých študentov na fakultu v jednotlivých študijných programoch do prvého 

ročníka bakalárskeho štúdia v dennej aj externej forme uvádza tabuľka 1.  

Tabuľka 2 obsahuje počty zapísaných študentov do prvého roku bakalárskeho stupňa štúdia a 

informáciu o pomere prijatých a zapísaných študentov na jednotlivé študijné programy. Každoročne 

sa podiel prijatých a zapísaných študentov v dennej forme znižuje a v akademickom roku 2011/2012 

dosiahol celkove na fakulte na bakalárskom stupni štúdia 36,1%, čo je zníženie v porovnaní 

s predchádzajúcimi rokmi. Túto skutočnosť si vysvetľujeme tým, že uchádzači si podávajú prihlášky 

na viacero vysokých škôl a rozhodujú sa až v poslednej chvíli po oznámení výsledkov prijímacieho 

konania. Pri prijímacom konaní je potrebné brať túto tendenciu do úvahy a prijímať podstatne väčší 

počet uchádzačov, ako je predpoklad zapísaných na štúdium. Fakulta v akademickom roku 

2012/2013, rovnako ako v ak. roku 2010/2011 neotvorila externú formu štúdia v žiadnom študijnom 

programe. 
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Tabuľka 1: Prijatí študenti do 1.r. Bc. štúdia 

ŠPg 

akademické roky 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

denné ext. denné denné 

AE 127 41 102 124 

EŠ 148 80 154 145 

PP 100 40 97 94 

SA 61 0 88 80 

Spolu 436 161 441 443 

 
Tabuľka 2: Zapísaní študenti 1.r. Bc. štúdia 

ŠPg 

akademické roky 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

denné externé denné denné 

AE 51 40,20% 33 80,50% 34 33,4%  38 30,65% 

EŠ 71 48,00% 65 81,30% 63 40,9%  47 32,41% 

PP 43 43,00% 35 87,50% 38 39,2%  40 42,55% 

SA 35 57,40% 0 - 34 38,7%  31 38,75% 

Spolu 200 45,90% 133 82,60% 169 38,2%  156 36,09% 

 

Tabuľky 3 a 4 uvádzajú počty prijatých a zapísaných študentov do prvého roku dennej a externej 

formy magisterského štúdia v obdobnej štruktúre. Vysoký podiel študentov prvého stupňa štúdia 

prednostne pokračuje v štúdiu študijného programu na rovnakej fakulte, o čom svedčia aj pomery 

prijatých a zapísaných študentov, v akademickom roku 2012/2013 dosiahol tento pomer 70,5%. 

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

ŠPg 

akademické roky 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

denné ext. denné denné 

mEŠ 88 44 121 90 

mPP 39 0 75 60 

mVP 70 69 50 107 

mSA 19 0 31 31 

Spolu 216 113 277 288 

 

 
Tabuľka 4: Zapísaní študenti 1.r. Mgr. štúdia 

ŠPg 

akademické roky 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

denné externé denné denné 

mEŠ 71 80,70% 37 84,10% 95 78,10% 77 85,56% 

mPP 31 79,50% 0 - 63 84,00% 44 73,33% 

mVP 58 82,90% 62 89,90% 49 98,00% 66 61,68% 

mSA 16 84,20% 0 - 20 64,50% 19 61,29% 

Spolu 176 81,50% 99 87,60% 227 81,90% 206 70,47% 
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Študujúci podľa jednotlivých rokov štúdia 

 

 

Počet zapísaných študentov sa každoročne upravuje o študentov, ktorí majú prerušené 

štúdium, zanechajú štúdium alebo sú vylúčení zo štúdia pre nesplnenie podmienok.  

V akademickom roku 2012/2013 v dennej forme štúdia študovalo 161 študentov v prvom roku 

štúdia, 150 v druhom roku a 169 študentov v treťom roku štúdia, pozri tabuľku 5. Najviac  

vylúčených bolo počas prvého roku štúdia (27). Pomerne vysoký počet  vylúčených študentov 

v prvom roku štúdia súvisí s nesplnením podmienok kontrolnej etapy štúdia po prvom semestri.  

 
Tabuľka 5: Študujúci,  zanechania štúdia a vylúčenia v ak. roku 2012/2013 v dennej forme 

štúdia, bakalársky stupeň 

  
ŠPg 

študujúci vylúčení 

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

denné denné denné externé denné denné denné externé 

AE 39 29 48 16 6 2 3 2 

EŠ 58 62 56 33 2 1 3 9 

PP 44 36 40 18 2 2 0 0 

SA 20 23 25 0 17 2 3 - 

Spolu 161 150 169 67 27 7 9 11 

 

Tabuľka 6 uvádza rovnaké informácie za druhý stupeň štúdia, kde v dennej forme študuje v prvom 

roku štúdia 200 študentov a v druhom roku štúdia 221 študentov. Počty zanechaní a vylúčení 

v dennej forme nepresahujú 10% z celkového počtu študujúcich, najvyšší počet vylúčených 

a zanechaní štúdia je v prvom roku štúdia, čo súvisí s kontrolnou etapou štúdia po prvom semestri.  

 
Tabuľka 6: Študujúci, zanechania a vylúčenia v ak. roku 2012/13, magisterský stupeň 

 študujúci vylúčenie 

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

mEŠ 72 92 11 0 

mPP 44 63 2 0 

mVP 67 46 2 7 

mSA 17 20 3 1 

Spolu 200 221 18 8 

 

 

Absolventi 

 

Ukazovateľ celkového počtu absolventov, ako aj podiel absolventov k celkovému počtu 

zapísaných študentov sú jedným z dôležitých kritérií hodnotenia fakulty. Tabuľka 7 uvádza počty 

absolventov v jednotlivých akademických rokoch. Ako sa fakulta rozrastala, zvyšovali sa aj počty 

absolventov v každom študijnom programe.   

 
Tabuľka 7: Počet absolventov na prvom a druhom stupni štúdia 

ŠPg 

akademické roky 

2010 2011 2012 

denní externí denní externí denní externí 

AE 11 6 26 12 35 10 

EŠ 42 6 41 10 56 24 
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PP 26 11 36 14 29 13 

SA 17 -  14 -  14 0 

mAE 2 -  -  -  0 0 

mEŠ 43 22 56 39 49 26 

mPP 29 17 35 20 27 2 

mVP 22 19 24 25 39 18 

mSA 8 -  15 -  13 - 

Spolu 200 81 247 120 262 93 

  

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

roku 2009/2010 a ukončili štúdium v roku 2011/2012, a magisterského štúdia, ktorí začali štúdium 

v akademickom roku 2010/2011 a ukončili ho v roku 2011/2012. V priemere ukončilo na fakulte 

štúdium štátnou skúškou 68,58% zapísaných študentov. Predpokladáme, že tu pôsobí trend 

prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, a tým ukončenia štúdia v nasledujúcom ak. roku.  

 
Tabuľka 8: Pomer zapísaných študentov a absolventov na bakalárskom stupni štúdia 

ŠPg. 

Bc. 

Zapísaní študenti v roku 2009/10 

v dennej a externej forme 

Absolventi v roku 

2011/12 

Podiel zapísaných študentov 

a absolventov 

AE 86 45 52,32% 

ES 127 80 62,99% 

PP 71 42 59,15% 

SA 22 17 77,27% 

Spolu 

Bc. 
306 184 60,13% 

 
Tabuľka 9: Pomer zapísaných študentov a absolventov na magisterskom stupni štúdia  

ŠPg. 

Mgr. 

Zapísaní študenti v roku 2010/11 Absolventi 

v roku 2011/12 

Podiel zapísaných študentov  

a absolventov 

mES 88 75 85,22% 

mPP 39 29 74,36% 

mVP 70 57 81,43% 

mSA 19 13 76,47% 

Spolu 

Mgr. 
216 174 80,56% 

Spolu 

Bc 

a Mgr. 

522 358 68,58% 

 

 

4.3 LLP/Erasmus  

 

Fakulta v súčasnosti realizuje celý rad aktivít úzko spätý s medzinárodnými sieťami v oblasti 

svojho pôsobenia. Cieľom je pokračovať v týchto aktivitách, rámcove zameraných najmä na 

spoluprácu so zahraničnými pracoviskami na celom svete, založených na bilaterálnych, ale aj 

multilaterálnych zmluvných partnerských vzťahoch.   

 

Aktuálnou úlohou v oblasti manažmentu medzinárodných vzťahov je prehlbovať vedeckú 

spoluprácu v rámci existujúcich vzťahov, ale i rozširovať ju o nové formy spolupráce                         
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s novými organizáciami, najmä s pracoviskami, ktoré sa prezentujú s podobnou orientáciou 

a zameraním v susedných krajinách, resp. v krajinách EÚ. 

V rámci možností štúdia v zahraničí fakulta v akademickom roku 2012/2013 vyslala na 

zahraničné štúdium cez program LLP/Erasmus 56 študentov, 8 študentov na odbornú stáž, 4 

študentov na zahraničné študijné pobyty cez individuálne grantové schémy.  

 

Okrem toho fakulta v akademickom roku 2012/2013 prijala 47 zahraničných študentov na 

krátkodobý (semestrálny alebo dvojsemestrálny študijný pobyt), z toho 5 študentov cez Národný 

štipendijný program, 4 študentov na základe univerzitnej bilaterálnej zmluvy, 2 študentov na základe 

bilaterálnych zmlúv cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2 študentov cez program 

CEEPUS a 1 free-movera, samoplatcu.   

 

V rámci učiteľskej mobility fakulta naplánovala vyslanie 3 pedagogických pracovníkov na 

krátkodobý prednáškový pobyt (3 v roku 2012 a 2 v roku 2013) cez program Erasmus a 3 

vyučujúcich cez systém krátkodobých výskumných pobytov cez bilaterálne zmluvy Univerzity 

Komenského v Bratislave.  

 

V rámci programu LLP/Erasmus FSEV UK realizovala 2 tematické network – LLP/Erasmus 

– EUPRHA (European Universities on Professionalisation of Humanitarian Action) a LLP/Erasmus 

– Menu for Justice (ukončené 10/2012). V rámci projektu Menu for Justice tím expertov z krajín EÚ 

doručil návrhy vo forme výstupov do Európskeho parlamentu a DG Justice v rámci Európskej 

komisie.  

 

V rámci individuálnych projektov LLP/Erasmus spolupracuje FSEV UK s European Public 

Law Organisation, konkrétne na organizácii letnej školy, spoločných výskumných seminároch 

a vypracovávaním národných reportov za Slovenskú republiku. Od akademického roku 2012/2013 

EPLO podpísalo zmluvu s UK a študenti FSEV UK tak získali možnosť absolvovať odbornú stáž 

v tejto medzinárodnej organizácii v Grécku. Prvý študent bude vyslaný v roku 2012/2013 v letnom 

semestri prostredníctvom programu Erasmus.  

 

Ďalšie projekty, ktoré fakulta v rámci medzinárodnej spolupráce realizovala, boli projekty 

podporené Višegrádskym fondom – projekt Go EAST zameraný na vytvorenie študijného programu 

európske štúdiá na partnerských univerzitách na Ukrajine a v Arménsku a podala projekt Together+ 

zameraný na výmenu učiteľov a výskumných pracovníkov v odbore európske štúdiá, ako aj 

realizáciu spoločných doktorandských seminárov.  

 

Agenda zahraničných vzťahov na fakulte ďalej pokrýva aj nové nadnárodné networky 

a projekty – konkrétne podanie projektu Leonardo da Vinci, ktorý je zameraný na odborné stáže 

absolventov magisterského štúdia, zatiaľ v študijnom programe európske štúdiá, ako aj projekt 

TEMPUS, kde FSEV UK participuje ako partner a projekt podáva Univerzita Karlova v Prahe 

v rámci výzvy z roku 2012.  

 

4.4 Učitelia  

 

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

uvedené  prehľady počtu interných učiteľov, počtu študentov zapísaných na študijné programy 

v dennej forme štúdia, ktoré zabezpečujú príslušné ústavy (Ústav verejnej politiky a ekonómie 

zabezpečuje dva št. programy: aplikovanú ekonómiu na prvom stupni štúdia a verejnú politiku na 

druhom stupni štúdia),  ako aj pomer študentov na jedného učiteľa.  
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Tabuľka 9: Počet učiteľov, študentov podľa ústavov v akademickom roku 2011/12 

 Počet učiteľov  Počet študentov v dennej forme 

štúdia 

Počet študentov na 

učiteľa 

ÚEŠMV 11 340 30,9 

ÚAP 8 227 28,3 

ÚSA 5 105 21,0 

ÚVPE 10 229 22,9 

Spolu 34 901 26,5 

Na fakulte pôsobí okrem tridsiatich štyroch interných aj takmer sto externých učiteľov, ktorí 

prispievajú ku skvalitneniu vzdelávacej činnosti aktuálnymi poznatkami z praxe, vzdelávacími 

metódami zo zahraničných univerzít. 

 

 

 

5. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  

 

5.1 Výskumné granty 

 

V časti výskumné granty informujeme o prehľade: 

 

 domácich výskumných grantov, 

 zahraničných výskumných grantov,  

ale aj o grantoch, ktoré sa nezarátavajú do štatistiky pre dotáciu z MŠ a UK. Ide o: 

 nevýskumné zahraničné granty, 

 granty mladých UK. 

 

 

5.1.1 Domáce výskumné granty  

 

V roku 2012 získala FSEV UK prostredníctvom domácich výskumných grantov 102 799 € . 

Tabuľka 5.1 zobrazuje rozdelenie objemu finančných dotácií grantov jednotlivo. 
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Tabuľka 5.1: Domáce výskumné granty  

  

 Názov projektu 

 Identifikačné 

číslo 
projektu 
podľa zmluvy 

 Názov programu, v 

rámci ktorého získal 
projekt podporu 

 Dátum 

začiatku 
riešenia 
projektu 

 Dátum 

skončenia 
riešenia 
projektu 

 Pridelená 

dotácia v 
roku 2011 

 Požadovaná 

suma na celé 
obdobie 
riešenia 
projektu 

 Priezvisko, meno a 

tituly zodpovedného 
riešiteľa projektu 

podaný 
Vplyv EÚ na profesionalizáciu 
štátnej služby 

1/0371/13 VEGA 1.13 12.14 
 

19 200 
Katarína Staroňová, 
doc. Mgr., PhD. 

podaný 
Politicko-administratívne 
vzťahy vo verejnom sektore 
na Slovensku 

1/0337/13 VEGA 1.13 12.15 
 

78 160 
Emília Beblavá,  doc. 
Ing., PhD. 

podaný 

Ekonometrický odhad 
parametrov modelu 
všeobecnej ekonomickej 
rovnováhy s dezagregáciou 
verejného sektora 

1/0197/13 VEGA 1.13 12.15 
 

12 953 
Veronika Miťková, 
Ing., PhD. 

podaný 
Sociálne reprezentácie 
mentálnych porúch v 
mocenskom diskurze 

1/0464/13 VEGA 1.13 12.14 
 

12 950 
Viera Feglová, prof., 
CSc. 

podaný 
Kultúrno-spoločenské vplyvy 
informačnej spoločnosti na 
mladú generáciu 

 
VEGA 1.12 12.12 

  
Tina Gažovičová 

schválený 

Modely všeobecnej 
ekonomickej rovnováhy v 
podmienkach nedokonalej 
konkurencie 

1/0181/12 VEGA január 2012 
december 

2014 
1 727 26 100 

Horniaček Milan, doc. 
Ing., CSc. 

schválený 
Motivácia k výkonu, teória, 
empríria, diagnostika 

1/0547/12 VEGA január 2012 
december 

2014 
3 972 30 000 

Kollárik Teodor, prof. 
PhDr., DrSc. 

schválený 

Podoby New Public 
Managementu a aplikácia 
jeho princípov v 
podmienkach Slovenska 

1/1322/12 VEGA január 2012 
december 

2013 
2 627 26 525 

Malíková Ľudmila, 
prof. PhDr., PhD. 

schválený 
Slovenská spoločnosť v 
časových a medzinárodných 
porovnaniach 

2/0115/11 VEGA 
januuár 
2011 

december 
2013 

1 044 
 

Gyárfášová Oľga, 
PhDr., PhD. 
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schválený 
Ľudové poznanie a jeho socio-
kultúrne podmienky 

2/0092/11 VEGA 2011 
 

2 216 
 

Kanovský Martin, 
doc. Mgr., PhD. 

schválený 
Slovenská spoločnosť v 
časových a medzinárodných 
porovnaniach 

 
APVV 1.7.2012 31.12.2015 660 

 
Gyárfášová Oľga, 
PhDr., PhD. 

schválený 
Meniaci sa systém vytvárania 
zahraničnej politiky EÚ a malé 
členské štáty 

APVV-0484-
10 

APVV 1.5.2011 31.10.2014 77 593 249 885 
Bátora Jozef, doc. 
M.Phil., PhD. 

schválený 
Centrum výskumu 
a vzdelávania v oblasti 
ľudských práv 

 
Ostatné (Úrad vlády 

SR) 
1.11.2011 31.3.2012 

 
57 000 

Lucia Mokrá, JUDr. 
PhDr, PhD. 

schválený 

Výskum a vzdelávanie v 
oblasti medzinárodných a 
európskych záležitostí pre 
Bielorusko 

SAMRS 
2011/11  

september 
2011 

august 2012 12 960 49 400 Mgr. Andrea Figulová 

schválený 
Branding krajiny: skúsenosti 
malých štátov a imidž 
Slovenska v zahraničí 

 
ostatné 1.11.2011 31.3.2012 

 
8 550 

Bátora Jozef, doc. 
M.Phil., PhD. 

podaný 
Modely integrácie rómskej 
menšiny vo výchove a 
vzdelávaní 

 
ostatné 1.6.2012 31.12.2012 

 
11 585 

Martin Kanovský, 
doc. Mgr. PhD. 

podaný 
AMI - Abolishing the 
´migration industry´  

Ostatné (MZV SR) január 2012 apríl 2013 
 

208030 USD 
(157 142 EUR) 

Živka Deleva, PhD. 

 Spolu na FSEV UK prišlo: 102 799 eur     Spolu FSEV UK žiada: 743 372 eur
1
 

 

 

 

                                                 
1
 Pri neuvedených údajoch v kolónke „žiadaná dotácia“ bola zaradená čiastka „udelenej dotácie“. 



5.1.2 Zahraničné výskumné granty  

 

V roku 2012 získala FSEV UK prostredníctvom zahraničných výskumných grantov  

45 518 €. Tabuľka 5.2 zobrazuje rozdelenie objemu finančných dotácií jednotlivo. 

 

Tabuľka 5.2: Zahraničné výskumné granty  

 Názov projektu 

Identifikačné 
číslo 

projektu 
podľa 

zmluvy 

Názov 
programu, 

v rámci 
ktorého 
získal 

projekt 
podporu 

Názov 
inštitúcie, 

ktorá 
podporu 
poskytla 

Financie 
pridelené 

v 2012 

Objem 
žiadaných 
finančných 

prostriedkov 
zo 

zahraničia 
pre vysokú 

školu na 
celé 

obdobie 
riešenia 

Priezvisko, 
meno a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa 
projektu 

bežiaci 

Forward Look: Central 
and Eastern Europe 
Beyond Transition: 

Convergence or 
Divergence in Europe 

GB09-FL-SS-
022 

Forward 
Look 

European 
Science 

Foundation 
 20 000 

Miháliková 
Silvia, prof. 
PhDr., PhD. 

schválený 
Public Portrayal of 
Turkey in Visegrad 

Countries 
 

International 
Visegrad 

Fund 

International 
Visegrad 

Fund 
 7 000,000  

podaný 

Balancing Diversity and 
Social Cohesion in 

European Mid.sized 
Cities 

 7.RP EU  6 522 436  

bežiaci 

Models and their Effects 
on Development paths: 
an Ethnographic and 

comparative Approach to 
knowledge transmission 
and livelihood strategies 

SSH7-CT-
2009-225670 

7. RP EU 14 573 200 400 
Buzalka Juraj, 

Mgr., M.A. 
PhD. 

Spolu na FSEV UK prišlo: 14 573 eur Spolu FSEV UK žiada: 6 749 836 eur 
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5.1.3 Ostatné granty 

 

Tabuľka 5.3: Nevýskumné zahraničné granty  

Názov projektu 
Identifikačné 
číslo projektu 
podľa zmluvy 

Názov programu, v 
rámci ktorého 
získal projekt 

podporu 

Názov 
inštitúcie, 

ktorá podporu 
poskytla 

Pridelená 
dotácia v 
roku 2012 

Objem 
finančných 

prostriedkov 
zo 

zahraničia 
pre vysokú 

školu na 
celé 

obdobie 
riešenia  

Priezvisko, 
meno a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa 
projektu 

Tvorba 
softvérového 
prototypu pre 

online vzdelávanie 
verejnej správy - 

podpora 
diseminácie 
výsledkov 

aplikovaného 
výskumu 

Z2624022001801 003/2009/4.2/OPVaV 
AŠFEÚ_SORO-

OPVaV 
110 493,88 289 521 

Malíková, 
Ľudmila, prof. 
PhDr., PhD. 

Visegrad Group: 
Politics and 

Society 
60900014 

Visegrad University 
Studies Grants 

International 
Visegrad Fund 

 15 000 
Marušiak Juraj, 

PhD., Mgr. 

Menu for justice 
156171-LLP-1-

2009-1-IT-
ERASMUS_ENWA 

LLP/Erasmus 
network 

EC  3 900 
Mokrá Lucia, 
JUDr. PhDr., 

PhD. 

European 
Universities on 

professionalisation 
of humanitarian 

action  

EUPRHA/518362-
LLP-1-2011-1-ES-
ERASMUS-ENW 

LLP/Erasmus 
network 

EC 1898,99 6.533,00 
Mokrá Lucia, 
JUDr. PhDr., 

PhD. 

Spolu na FSEV UK prišlo: 112 392,87 eur Spolu FSEV UK žiada: 314 684 eur 
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Tabuľka 5.4: Granty mladých UK 

Číslo žiadosti Názov projektu Výška grantu 
Pridelená 
suma v 

roku 2012 
Meno žiadateľa 

UK/71/2012 
Europeizácia v energetickej politike 

v Čechách a na Slovensku 
1000 1000 Jambor Eduard (ÚEŠMV) 

UK/253/2012 

Skúmanie vzťahu medzi obratnosťou 
v učení s konštruktmi vnímanej seba-

účinnosti a vnímanej kontroly 
v kontexte identifikácie 

manažérskeho potenciálu 

1000 1000 Macejka Marián (ÚAP) 

UK/389/2012 
Osobnostný dotazník GPOP 

a stresová reakcia manažérov 
1000 1000 Královičová Alexandra (iné) 

UK/546/2012 

Experimentálne preskúmanie zmyslu 
pre férovosť na príklade 

presvedčenia o imanentnej 
spravodlivosti 

1000 1000 Hulín Martin (ÚSA) 

UK/617/2012 

Vplyv sociálneho darvinizmu na 
formovanie nemeckej politickej 
geografie pred druhou svetovou 

vojnou 

1000 1000 Halás Matúš (ÚEŠMV) 

UK/639/2012 

Výkonnostný manažment v miestnej 
samospráve na Slovensku 
a v Anglicku s dôrazom na 

hodnotenie výkonu zamestnancov 
a odmeňovanie na základe výkonu 

840 840 Jacko Tomáš (ÚVPE) 

Spolu na FSEV UK prišlo: 5 840 eur 
 

 

5.1.4 Finančné dotácie za granty celkove 

 

    Domáce výskumné granty:       102 799 € 

    Zahraničné výskumné granty:         14 573 € 

    Zahraničné nevýskumné granty:            112 392,87 € 

    Granty mladých UK:                    5 840  € 

5.1.5 Projekty a výskumné úlohy riešené v roku 2012  

 

V roku 2012 bolo na fakulte riešených spolu  16 výskumných projektov.  Bolo podaných 9 (7 

DG + 2 ZG) nových projektov, z toho neschválených toho času 2 (DG). 

 

5.1.5.1 Projekty a výskumné úlohy riešené na Ústave európskych štúdií a medz. vzťahov 
 

Uvedené v tabuľkách 5.1, 5.2, 5.3,. 5.4 pod farbou ........... 

5.1.5.2 Projekty a výskumné úlohy riešené na Ústave aplikovanej psychológie 

Uvedené v tabuľke 5.1 pod farbou ........... 

5.1.5.3 Projekty a výskumné úlohy riešené na Ústave sociálnej antropológie 

Uvedené v tabuľkách 5.1, 5.3,. 5.4 pod farbou ........... 

5.1.5.4 Projekty a výskumné ústavy riešené na Ústave verejnej politiky a ekonómie 

Uvedené v tabuľkách 5.1, 5.2, 5.4 pod farbou ........... 
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5.2 Študenti PhD. štúdia 

 

V ak. r. 2012/2013 bolo na FSEV UK zapísaných spolu 74 PhD. študentov, z toho 41 

interných a 33 externých doktorandov.  

Tabuľka 5.5: PhD. študenti 

Doktorandi ÚAP ÚEŠMV ÚVPE ÚSA SPOLU 

celkove 28 21 15 10 74 

interní 15 9 7 10 41 

externí 13 12 8 0 33 

z toho zahraniční 

interní 
1 2 0 0 3 

z toho zahraniční 

externí 
2 1 0 0 3 

5.3 Absolventi PhD. štúdia 

 

V roku 2012 na FSEV UK ukončilo úspešne PhD. štúdium spolu 15 absolventov. 

Tabuľka 5.6: Absolventi PhD. štúdia 

Program Forma štúdia Meno 
Dátum 

obhajoby 

sociálna a pracovná psychológia externá Christian Wichartz 26.9.2012 

sociálna a pracovná psychológia interná Eva Halačová  28.8.2012 

sociálna a pracovná psychológia interná Katarína Kozová 28.8.2012 

sociálna a pracovná psychológia interná Ivana Vasiľová 28.8.2012 

sociálna a pracovná psychológia interná Eva Vavráková 27.8.2012 

sociálna antropológia interná Karol Krpala 14.3.2012 

európske štúdiá a politiky 

(ÚVPE) 
interná Darina Ondrušová 3.10.2012 

európske štúdiá a politiky 

(ÚVPE) 
interná Ivan Rončák 3.10.2012 

európske štúdiá a politiky 

(ÚEŠMV) 
interná Lucia Najšlová 28.2.2012 

európske štúdiá a politiky 

(ÚEŠMV) 
externá Dietmar Leichtle 25.9.2012 

európske štúdiá a politiky 

(ÚEŠMV) 
externá Wilfried Klose 24.9.2012 

európske štúdiá a politiky 

(ÚEŠMV) 
externá 

Lieselotte Jene-

Ackermann 
24.9.2012 

európske štúdiá a politiky 

(ÚEŠMV) 
externá Karl-Heinz Prohuber 24.9.2012 

európske štúdiá a politiky 

(ÚEŠMV) 
externá Štefan Hudec 12.7.2012 

európske štúdiá a politiky 

(ÚEŠMV) 
externá Stefan Kuchenmeister 28.2.2012 
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5.4 Publikácie zamestnancov a PhD. študentov 

 

Celkový počet záznamov publikačnej činnosti za rok 2012 je 116 (k 25. 3. 2013). V čase 

uzávierky výročnej správy neboli zverejnené výsledky Centrálneho registra publikačnej činnosti 

MŠ SR (CREPC).  

V tabuľke 5.7 uvádzame počty publikácií, ktoré sú kľúčové pre udelenie finančnej 

dotácie MŠ SR
2
. 

 

Tabuľka 5.7: Publikačná činnosť FSEV UK, evidovaná v databáze EVIPUB UK 

Pracoviská A1 A2 B C Spolu 

ÚEŠMV 9 4 2 34 49 

ÚSA 0 3 0 13 16 

ÚAP 0 0 0 16 16 

ÚVPaE (len oddelenie VP) 3 3 2 10 18 

oddelenie AE 0 0 0 3 3 

FSEV UK spolu 12 10 4 76 102 

 

 

5.5 Habilitačné a inauguračné konania  

 

V  roku 2012 sme zaznamenali celkove 7 evidovaných žiadostí o habilitačné konanie. Z toho: 

študijný odbor: sociálna psychológia a psychológia práce – 4 žiadosti, 

študijný odbor: teória politiky – 3 žiadosti. 

Ukončené habilitačné konania v počte  5:  

teória politiky: 

doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. (21. 3. 2012) 

doc. Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD. (21. 3. 2012) 

doc. PhDr. Nikola Hynek, PhD. (24. 10. 2012) 

 

sociálna psychológia a psychológia práce: 

doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, PhD. (27. 6. 2012) 

PhDr. Darina Havrlentová, PhD. (27. 6. 2012)
3
 

 

 

                                                 
2
 Pre potreby dotácie sa používa nasledovná kategorizácia publikácií: 

 Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, 

ABD) 

 Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, 

FAI) 

 Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy 

(ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, AEG, AEH, AGJ) 

 Skupina C – Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, 

AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, 

BGH, CDE, CDF). 
3
 Ukončené konanie s negatívnym hlasovaním VR FSEV UK. 
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5.6 Akreditácia – akreditácia 3. stupňa štúdia 

 

FSEV UK bolo priznané právo udeľovať akademický titul PhD. absolventom v troch 

študijných programoch a odboroch: 

1) denná aj externá forma v študijnom odbore 3.1.8. teória politiky, 

2) denná forma v študijnom odbore 3.1.15. sociálna antropológia,  

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

práce.  

5.7 Akreditácia – habilitačné a inauguračné konanie 

 

FSEV UK dostala priznanie práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v dvoch študijných odboroch: 

 

1) 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce, 

2) 3.1.8. teória politiky  

5.8 Zhodnotenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia  

 

Za najväčšie pozitíva výskumno-vývojovej činnosti fakulty v roku 2012 možno 

považovať úspešnosť v oblasti výskumných grantov. Za slabšiu stránku možno považovať 

počet publikácií v „skupine B – publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch“. 

 

6. KNIŽNICA 

 

Knižnica FSEV UK v roku 2012 rozvíjala svoju činnosť a plnila úlohy v súlade so 

svojím štatútom a organizačným poriadkom.  

Jej činnosť bola orientovaná na zabezpečenie knižnično-informačných služieb 

študentom, pedagogickým pracovníkom a vedeckovýskumným pracovníkom 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, kterého 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 katalóg fakultních knižníc UK a báza 

evidencie publikačnej činnosti UK. 

 

Knižničný fond 

 

Celkový stav knižničného fondu k 31. 12. 2012 je 6648 knižničných jednotiek 

evidovaných v systéme Virtua. Do súborného online katalógu bolo spracovaných 787 nových 

bibliografických záznamov, čo zároveň predstavuje aj nový prírastok. Z toho kúpou bolo 

získaných 122 knižničných jednotiek, darom 665 knižničných jednotiek. Celkovo z 

knižničného fondu tvoria záverečné a kvalifikačné práce 1708 exemplárov. Za uvedené 

obdobie pribudlo v rámci fakulty 415 záverečných a kvalifikačných prác. Knižničné jednotky 

sú prístupné v súbornom online katalógu Univerzity Komenského.  
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Publikačná činnosť 

 

Na hodnotení fakulty sa významne podieľa publikačná činnosť pedagogických, 

vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov, ktorá sa eviduje a spracováva v KIS 

VIRTUA. Databáza publikačnej činnosti je počas celého roka priebežne aktualizovaná o nové 

záznamy publikovaných prác, ale aj o citácie a recenzie.  

V roku 2012 bolo do databázy EPC vo Virtue spracovaných 209 nových záznamov 

prác učiteľov a vedeckých pracovníkov FSEV UK.  

V súlade s príslušnou smernicou pre 3 externých pracovníkov uchádzajúcich sa o 

kvalifikačný postup bolo zaradených 77 dokumentov a 114 ohlasov.  

Podľa metodických pokynov Akademickej knižnice UK sa v EPC vykonali niektoré 

mimoriadne úlohy – v databáze a záznamoch sa dopĺňali údaje o doktorandoch, všetkým 

zamestnancom a doktorandom sa dopĺňali UOC (univerzitné osobné čísla). Údaje 

v záznamech sa rozšírili o názvy grantov. 

 

Používatelia 

 

Celkovo bolo registrovaných 671 používateľov, z toho bolo 160 používateľov mimo 

FSEV UK. Potenciálnych používateľov knižnice FSEV UK je 1165, z toho je 1093 študentov.  

 

Prehľad vybraných štatistických ukazovateľov: 

   Údaje za rok                         2009                2010             2011            2012 

   Knižničné jednotky spolu               3 928               5 100            5 953           6 648 

   Aktívni používatelia                       411                  447            1 093              671 

   Návštevníci knižnice spolu            1 284               1 473            9 021           6 974 

   Výpožičky spolu                           4 643               2 963          11 770           2 867 

   Počet študentov fakulty              1 223               1 411            1 221           1 093 

 

 

Výpožičné služby 

 

V roku 2012 bolo z knižnice FSEV UK prostredníctvom systému Virtua vypožičaných 

celkovo 2867 exemplárov, z toho prezenčne 871 exemplárov a absenčne 1996 exemplárov. 

Na prezenčnú výpožičku bolo vypožičaných 76 exemplárov záverečných a klasifikačných 

prác. Ide o exempláre v tlačenej verzii. V uvedenom nie sú zahrnuté záverečné práce 

v elektronickej podobe, ktorých bolo celkovo na UK (vrátane prác našich študentov) 

prezeraných 343 113-krát. 

            Knižnica zabezpečovala aj medziknižničnú výpožičnú službu a spracovala  17 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 AK UK, a  túto službu často využívali. 

 Okrem tejto služby čitateľom zamestnanci knižnice poskytovali referenčnú a 

konzultačnú službu a tiež možnosť tlačiť, kopírovať, spracúvať dokumenty v tlačenej 
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i elektronickej podobe. Zamestnanci knižnice sa individuálne venovali jednotlivým čitateľom 

-  študentom, pedagogickým a vedeckovýskumným pracovníkom.  

 

 

7. ODDELENIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

 

Oddelenie informačných technológií zabezpečuje prevádzku, správu, dostupnosť, bezpečnosť,  

spoľahlivosť a rozvoj Integrovaného informačného a komunikačného systému na FSEV UK, 

ktorý je súčasťou IIKS UK. 

Hlavnou úlohou tohoto oddelenia v roku 2012 bolo pokračovať v začatých trendoch 

zabezpečenia a spoľahlivosti  existujúcich systémov a zároveň ďalej zvyšovať ich úroveň. 

V tejto súvislosti bolo vykonané: 

o všetky učebne a aula boli vybavené „lektorskými počítačmi“, ktoré sú 

prepojené s dataprojektormi s cieľom  skvalitniť pedagogický proces; 

o v učebniach pre 50 osôb bolo nainštalované výkonné ozvučenie, ktoré pomôže 

skvalitniť výučbu; 

o na všetkých  personálnych počítačoch a notebookoch na fakulte bol urobený 

upgrade antivírového systému ESET NOD32 na verziu 4.2.71.2; 

o  na všetkých pracovných staniciach bola vykonaná kontrola zameraná na 

informačnú bezpečnosť, s dôrazom na zabezpečenie  stanice užívateľským 

heslom; 

o  priebežne boli nahradzované počítače s menej vyhovujúcimi technickými 

parametrami tak, aby nové počítače spĺňali nároky softwérového vybavenia  

dnes používaného na fakulte (OS WIN7, MS Office 2010..); 

o v akademickom informačnom systéme AIS2 sa vykonávala štandardná 

administrátorská a správcovská činnosť (nastavovanie parametrov systému 

a užívateľských práv) a priebežne boli riešené aktuálne požiadavky 

používateľov. Do praktického používania bola zavedená aplikácia Rozvrh pre 

denných študentov (tvorba rozvrhu, prihlasovanie študentov na rozvrh) a Sklad 

platieb (nahrávanie platieb zo Štátnej pokladnice, párovanie platieb 

s predpismi poplatkov od študentov a uchádzačov za školné, prijímacie 

konanie, návratky). Dáta z AIS2, týkajúce sa študijných programov, predmetov 

a študijných plánov, boli použité pre Ročenku FSEV UK na ak. rok 2012/2013 

(export dát pomocou aplikácií AIS2 do MS Office - Word);  

o v slovenskej verzii webovej stránky sa priebežne vykonávala jej aktualizácia. 

V časti Štúdium boli doplnené niektoré všeobecné návody na prácu s AIS2 

(rozvrh, zápis predmetov do zápisného listu, elektronické prihlášky), anglická 

verzia bola úplne nanovo vybudovaná v spolupráci s prodekankou pre 

zahraničné vztahy a legislatívu, ktorá zodpovedá za obsah anglickej verzie 

webovej stránky FSEV UK.  

V súčasnosti je chod informačného systému stabilný a spĺňa nároky vyplývajúce z dennej 

prevádzky fakulty.   
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8.  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ FAKULTY ZA ROK 2012  

  

Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2012 je spracovaná v súlade 

s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR. Zahŕňa všetky oblasti hospodárenia 

fakulty, t. j. oblasť akreditovaných študijných programov vo všetkých stupňoch vzdelávania, 

oblasť vedeckovýskumnej činnosti, oblasť rozvoja a oblasť sociálnej podpory študentov. 

Poskytuje prehľad o použití dotácie zo štátneho rozpočtu, ako aj ďalších financií 

s charakterom dotácií, resp. o použití vlastných finančných zdrojov fakulty. Sú nimi najmä 

prostriedky na projekty a poplatky súvisiace so štúdiom na fakulte. Samostatnou oblasťou 

hospodárenia je podnikateľská činnosť fakulty. 

  

Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu jednotlivým zložkám fakulty bol schválený 

v Akademickom senáte FSEV UK dňa 17. 4. 2012. Dotácia zo štátneho rozpočtu a ďalšie 

získané financie s charakterom dotácie boli na FSEV UK použité na financovanie 

nasledovných programov: 

 

 077 11 – poskytovanie vysokoškolského vzdelania a zabezpečenie prevádzky VŠ 

 077 12 01  – prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj, 

 077 12 02 – úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi 

 077 15 01 – sociálne štipendium 

 077 15 02 – motivačné štipendium 

 06K11 - osobitné zmluvy na riešenie projektov výskumu a vývoja (APVV, DO7RO)  

 0210203 – zabezpečenie mobility  v súlade s medzinárodnými zmluvnými 

dokumentmi – vládne stáže  

 05T0802 - zabezpečenie mobility  v súlade s medzinárodnými zmluvnými 

dokumentmi - vládne štipendiá 

 G-12 – úlohy výskumu a vývoja – rozvojový fond UK (granty mladých)  

 

 

8.1  Rozpočet FSEV UK na rok 2012 

 

 

Rozdelenie finančných prostriedkov podľa podprogramov a funkčnej klasifikácie na rok 2012 

 

 

Podprogram  

 

 

Poznámka 

 

Funkčná  

klasifikácia 

 

Rozpočet v roku 2012 v € 

 

 

Schválený 

 

Upravený 

 

Dotácia na účet 

 

077 11 

  

0942 

 

1.045.290 

 

1.051.959 

 

1.051.959 

 

077 1201 

                   

neúčelové 

 

01404 

 

373.230 

 

373.230 

                           

373.230 

 

077 1201 

                   

doktorandi 

 

01404 

 

154.132 

 

170.270 

 

170.270 

 

077 1202 

          

VEGA 

 

01404 

 

0 

 

11.586 

 

11.586 
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077 1205 

         

KEGA 

 

0970 

 

0 

                      

0 

                           

0 

 

077 1501 

soc. 

štipendium 

 

0942 

 

80.608 

 

99.236 

 

99.236 

 

077 1502 

motivačné 

štipendium 

 

0942 

 

61.860 

 

61.860 

 

61.860 

 

06K11 

osobitné 

zmluvy           

 

01404 

 

0 

 

64.284 

 

64.284 

 

0210203 

  

0113 

 

0 

 

6.000 

 

6.000 

 

05T0802 

  

0113 

 

0 

 

124.465 

 

124.465 

 

Dotácie 

spolu 

   

 

1.715.120 

 

 

1.962.890 

 

 

1. 962.890 

 

 

 

8.2  Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti   

  

 

  

Účet 
             

Nákladové položky 

 

Suma v € 

 

 

501 

 

Spotreba materiálu 

 

   154.929,60 

 

502 

 

Spotreba energie 

 

   42.584,15 

             

511 

                                                                                  

Opravy a údržba 

                                               

4.731,52 

 

512 

 

Cestovné 

 

 24.447,03 

 

513 

 

Náklady na reprezentáciu 

 

0,00 

 

518 

 

Služby 

 

   86.348,44 

 

521 

 

Mzdové náklady + OON 

 

    1.123.080,81 

 

524 

 

Zákonné sociálne poistenie 

 

     316.145,51 

 

525 

 

Ostatné sociálne poistenie 

 

    3.437,40 

 

527 

 

Zákonné sociálne náklady 

 

    50.653,95 

 

528 

 

Ostatné sociálne náklady 

  

     0.00 
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538 

                                                              

Ostatné dane a poplatky 

 

     503,88 

             

542 

 

Ostatné pokuty a penále 

 

0,00 

 

545 

 

Kurzové straty 

 

1.93 

 

546 

 

Dary 

 

350,00 

 

549 

 

Iné ostatné náklady 

 

  31.182,72 

 

549001 

 

Štipendiá doktorandom 

 

172.191,00 

 

549012 

 

Štipendiá zahraničným študentom 

 

92.505,00 

 

551 

 

Odpisy 

 

8.463,89  

 

556  

 

Tvorba štipendijného fondu 

 

 184.746,00 

 

     591 

 

Zrážková daň 
 

6,10 

  

Náklady na hlavnú činnosť spolu  

 

2.296.302,83 

 

Najvýznamnejšou položkou nákladov na hlavnú činnosť boli mzdové náklady 

a ostatné osobné náklady, ktoré spolu s nákladmi na sociálne a zdravotné poistenie 

predstavovali 62,68  % z celkových nákladov roku 2012 na hlavnú činnosť fakulty.  

 

Ďalšími významnými nákladovými položkami na hlavnú činnosť boli štipendiá 

doktorandom, zahraničným študentom, ale tiež sociálne a motivačné štipendiá, náklady na 

spotrebný materiál, náklady na energie a náklady na externé služby, ako aj cestovné náklady.  

 

 

 

Účet 

              

Výnosové položky hlavnej činnosti 

 

 

Suma v € 

 

 

649-001 

 

Školné za prekročenie št. dĺžky štúdia 

 

 67.381,25 

 

645-003 

 

Poplatky za príjmacie konanie                 

 

                 70.904,29 

 

649 

 

Ostatné výnosy – školné, poplatky 

 

125.942,78 

 

649-015 

 

Projekty 

 

215.262,92 

 

656 

 

Výnosy z použitia štipendijného fondu 

 

               23.650,00 

 

691 
 

Prevádzkové dotácie 
 

1.812.629,42 

  

Výnosy z hlavnej činnosti spolu  

 

            2.315.770,66 
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Hlavným zdrojom výnosov fakulty bola štátna dotácia vo výške 1.812.629,42 eur, 

ktorá v roku 2012 tvorila 78,29 % z celkových výnosov fakulty z hlavnej činnosti.  

 

Ďalšími významnými výnosovými položkami z hlavnej činnosti boli výnosy zo 

školného, za predĺženie štandardnej dĺžky štúdia  a z prijatých poplatkov. Fakulta zvýšila 

výnosy z projektov oproti roku 2011 o 53.468,62 €, čo je 2,27 % z príjmov hlavnej činnosti, 

realizovaných fakultou v roku 2012. 

 

 

 

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti              ( v € ) 

 

Náklady z hlavnej činnosti spolu  

 

2.296.302,83 

 

Výnosy z hlavnej činnosti spolu  

 

 2.315.770,66 

 

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti  

 

 19.467,83 

 

 

Za účtovné obdobie  hospodárskeho roka  2012  FSEV UK dosiahla v hlavnej činnosti 

kladný hospodársky výsledok v objeme 19.467,83  €.  

  

    

8.3 Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti 

 

Podnikateľská činnosť fakulty bola v roku 2012 zameraná na knižničnú činnosť, 

prenájom priestorov a ostatné činnosti. V priebehu účtovného obdobia roku 2012 dosiahla 

FSEV UK kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v objeme  2.657,92 €.  

 

Prehľad o výnosoch a nákladoch z podnikateľskej činnosti udáva priložená tabuľka.   

 

Názov výnosovej položky    účet      suma v € 

ubytovanie cudzích PČ    602 

strav., ubyt. UVZ HČ     602 

kopírovanie pre verejnosť     602                                                    2.499,77 

dielenské práce      602 

predaj literatúry pre cudzích    602      1.543,24 

poradenstvo       602 

zmluvné pokuty a penále     641 

doprava       602 

reklama, inzercia, sprostredkovanie    602 

predaj tovaru - lekáreň     604 

taxa laborun 

úroky                                                              644                                                          33,14 

prenájom budovy a zariadení    658      8.488,64 

edičná činnosť PČ vyd.     602 
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školenie, lektorstvo      602 

refundácia miezd     602 

akcie ŠJ         602 

výskum a vývoj      602 

bufet        604 

Moyzesova sieň - služby     602 

odpis pohľadávky 

doplňujúce vzdelávanie, kurzy    649 007 

kurzové zisky       645 

tržby z predaja majetku     651 

tržby z predaja materiálu    654 

recepty 

ostatné PČ, BZ    602003,602,602022,649099,649007,649          488,00 

Výnosy z podnikateľskej činnosti spolu:                   13.052,79 

 

 

Názov nákladovej položky            účet      suma v € 

knihy, časopisy, noviny    501      1.229,60 

spotreba materiálu     501              

spotreba PHM     501 

kancelárske potreby     501        335,12 

papier       501 004               

čistiace a hyg.a ochr. potreby   501         124,11 

stavebný, vodoinštalačný materiál   501               

spotreba potravín      501                                                             

DHM - nábytok, náradie    501               

elektrická energia     502      1.752,20    

tepelná energia     502               

vodné a stočné, plyn    502, 518        765,37 

predaný tovar      504             

opravy a udržiavanie     511        164,38    

prenájom, odpad, revízie    511         168,96 

telefón      518           67,90 

cestovné     512 

náklady na reprezentáciu    513                 

konf. poplatok, školné   518                

poštovné      518           48,30 

inzercia, propagácia, reklama   518               

tlač syláb, časopisov a viazanie   518       

čistenie,pranie     518                                                          99,07 

ochrana objektov, bezp.služby   518           97,19   

zhot. kľúčov, čipové karty, ost. služby 518 (501)        188,20         

mzdy a odstupné     521, 527     3.914,89 
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mzdy a odstupné lekární    521, 527, 

OON (dohody)    521            

zákonné soc. poistenie+SF    524, 525, 527    1.345,24 

zákonné soc. poist+SFlekární   524 

pracovné odevy     527 

cestná daň     531 

daň z nehnuteľnosti     532 

ostatné dane a poplatky    538                   

odpis pohľadávky 

pokuty      541, 542 

bankové poplatky     549                                                            3,34 

odpisy (hnuteľ., nehnut.)    551                                                          91,00    

poistné      549 

tvorba rezerv      556 

kurzové straty     545 

manká, škody     548 

ostatné      549, 518  254, 67 

tvorba OP k pohľad.(§20ods14 ZDP)  MD 559 

zrušenie OP k pohľad.(§20ods14 ZDP)  DAL 559 

Náklady na podnikateľskú činnosť spolu                                                10.394,87 

 

 

 

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti  v € 

Výnosy z podnikateľskej činnosti spolu                 13.052,79 

Náklady z podnikateľskej činnosti spolu                                                            10.394,87 

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti                             2.657,92 

 

 

8.4 Hospodársky výsledok z hlavnej aj podnikateľskej činnosti spolu 

 

Fakulta za rok 2012 dosiahla hospodársky výsledok za hlavnú aj podnikateľskú 

činnosť v celkovej výške  22.125,75 €.   

 

Prehľad celkových nákladov aj celkových výnosov  fakulty je v prílohe tejto správy. 

Príloha zároveň obsahuje aj súvahu fakulty k 31.12. 2012 a jej porovnanie so stavom k 31.12. 

2011. 

 

 

8.5 Štipendiá 

 

V roku 2012 vyplatila fakulta štipendiá nasledovne: 

 

- štipendiá interným doktorandom spolu vo výške 172.191 €, z toho z dotácie za rok 

2011 vo výške 5.768,90 € a z dotácie na rok 2012 v objeme 166.422,10  €, 
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- štipendium študentom SAMRS vo výške 23.600 € – z prostriedkov projektu 

Slovak Aid, 

- motivačné štipendiá spolu vo výške 42.655 €, z toho denným študentom čiastku 

38.955,- € a externým študentom čiastku 3.700 €, 

- sociálne štipendiá spolu vo výške 97.515 €, celý objem z dotácie na rok 2012, 

- štipendiá zahraničným študentom vo výške  76.705 €, zahraničným doktorandom 

vo výške 10.760 € a zahraničným študentom na študijných pobytoch v objeme 

5.040 €. 

 

 

8.6 Sociálny fond  

 

Fakulta vytvárala v roku 2012 sociálny fond v zmysle § 3 ods.1 písm. a) zákona NR 

SR č.152/94 Z.z. O sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a Smernice na tvorbu a 

použitie SF pre zamestnancov FSEV UK v Bratislave vo výške 1,25 % zo súhrnu hrubých 

miezd, čo predstavovalo sumu 10.241,37 €.  

 

Fakulta čerpala v roku 2012 sociálny fond na príspevok na stravovanie zamestnancov 

vo výške 2.959,71 € a na príspevok na kultúrne a športové potreby svojich zamestnancov vo 

výške  3.541,35 €.  

  

 

Prehľad tvorby a čerpania sociálneho fondu v roku 2012 v €                                                                         

Počiatočný stav sociálneho fondu k 1.1.2012 10 216,42

Tvorba sociálneho fondu prídelom z hrubých miezd zamestnancov 10 241,37

Čerpanie sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov 2 959,71

Čerpanie sociálneho fondu na kultúrne a sociálne potreby zamestnancov 3 541,35

Konečný zostatok sociálneho fondu k 31.12.2012 13 362,12  
 

 

8.7 Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch v Štátnej pokladnici k 31.12.2012  

 

Fakulta  mala k 31. 12. 2012 nasledovný stav finančných prostriedkov na bankových 

účtoch vedených v Štátnej pokladnici. Finančné prostriedky na hlavnú činnosť a na riešenie 

projektov, ktoré boli k 31. 12. 2012 na dotačnom účte fakulty, boli v zmysle zákona 

prevedené na zostatkový účet, z  ktorého budú čerpané v roku 2013. 

    

Účet                                                                                zostatok k 31. 12. 2012  v € 

 Č. účtu: 7000241594 - bežný účet - dotačný                                            0,00  

 Č. účtu: 7000198741 – zostatkový účet                                      290.191,77   

 Č. účtu: 7000083901 – bežný účet- nedotačný                               44.384,61 

 Č. účtu: 7000237245 – bežný účet ÚVP                                             3.420,25 

 Č. účtu: 7000149691 – školné                                                       79.816,52 

 Č. účtu: 7000239638 – mzdový účet                                                      0,00 

 Č. účtu: 7000083944 – štipendijný fond                                                 0,00 
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 Č. účtu: 7000149712 – dary a granty                                                7.775,01 

 Č. účtu: 7000083928 -  fond reprodukcie                                                 5,97 

 Č. účtu: 7000083936 – sociálny fond                                             13.362,12 

 Č. účtu: 7000149720 – bežný účet ÚEŠMV                                57.013,67 

 Č. účtu: 7000083979 – podnikateľský účet                                  42.992,45 

 Č. účtu: 7000083952 – rezervný fond                                              31.219,03 

 Č. účtu  7000348228 -  EIF-ÚVP – migranti                                    1.279,02 

 Č. účtu 7000428623 -  BÚ-SlovakAid                                                       0,00 

 Č. účtu 7000351128 – NÍL – II – 07 ÚEŠMV                                      0,00 

 Č. účtu 7000350408 – ESF – MEDEA – ÚSA                                 216,44 

 Č. účtu 7000356391 – BÚ – ÚAP                                                  1.138,80 

 Č. účtu 7000356404 – BÚ – ÚEŠMV                                           18.706,48 

 Č. účtu 7000356412 – BÚ – ÚSA                                                       187,62 

 Č. účtu 7000356420 – BÚ – ÚVPE                                                 3.224,03 

 Č. účtu 7000356447 – BÚ – Fond rozvoja                                107.401,69 

 Č. účtu 7000356439 -  BÚ – Fond dekana                                   17.985,05   

Č. účtu 7000359402 – BÚ – Vzdelávanie                                             1.055,89                

  

 

8.8 Riadenie a prevádzka fakulty  

 

Administratívne a ekonomické práce spojené s riadením fakulty a jej prevádzkou 

zabezpečovalo ku koncu roku 2012 celkovo 38 zamestnancov. Na tomto počte participovali 

zamestnanci jednotlivých pracovísk fakulty nasledovne: 

 

- zamestnanci dekanátu v počte 22 osôb,  

- zamestnanci ústavov v počte 5 osôb, 

- zamestnanci oddelenia prevádzky v počte 11 osôb. 

 

V priebehu roka 2012 došlo k ďalšiemu zefektívneniu činností súvisiacich 

s  prevádzkou fakulty prerozdelením náplne práce zamestnancov, čím sme dosiahli úsporu 

jednej osoby oproti počtu zamestnancov ku koncu roka 2011. Proces zefektívňovania činností 

bude pokračovať aj v ďalšom období. 

 

 

Bratislava, marec 2013                                                   

 

  prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.  

           dekanka fakulty 


