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Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave vydáva podľa 

§ 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), 

v súlade s ustanovením článku 76, ods. 6 vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 9/2015 

Štatút UK v Bratislave, tento vnútorný predpis Fakulty sociálnych a ekonomických vied 

Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý bol schválený Vedeckou radou FSEV UK dňa 

16.10. 2018. 

 

PRVÁ  ČASŤ  

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

Tento vnútorný predpis FSEV UK upravuje inštitút uvoľnenia z pedagogických povinností na 

Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len 

„FSEV UK“).  

 

Článok 2 

Účel inštitútu uvoľnenia z pedagogických povinností, tzv. „sabatical“  

 

1. Účelom inštitútu uvoľnenia z pedagogických povinností pedagogických zamestnancov 

FSEV UK (ďalej len „sabatical“) je poskytnúť priestor na výskum, za účelom 

zvýšenie využitia ich vedeckej kapacity na fakulte. Sabatical je v tomto zmysle nástroj 

garantovaný jednotlivcovi, ktorý preukázal zásadnú schopnosť vedeckej práce a 

výskumu alebo inej tvorivej práce na fakulte alebo plnenia povinností akademického 

funkcionára.  

 

2. Na základe uvedeného fakulta poskytuje uvoľnenie z pedagogických povinností 

pedagogickým zamestnancom:  

a. uvoľnenie z pedagogických povinností v súlade s ustanovením článku 76, ods. 

6 a 7 Štatútu UK v Bratislave.   

b. tzv. „zásluhový“ sabatical spojený s kvalitou vedeckých výstupov 

dosiahnutých v rámci pracovného pomeru na FSEV UK,  

c. tzv. „výskumný“ sabatical, ktorý je uvoľnením z pedagogickej činnosti na 

požiadanie za účelom vedeckej alebo umeleckej práce.  

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Článok 3 – Oprávnenosť  

 

1. Oprávnenou osobou je člen/ka akademickej obce, ktorý/á je zamestnaný/á na fakulte 

na ustanovený týždenný pracovný čas ako pedagogický zamestnanec/zamestnankyňa 

(ďalej len „VŠ učiteľ“). Osoby v obdobnom pracovnom pomere nie sú oprávnenými 

žiadateľmi.  

2. Žiadosť o uvoľnenie z pedagogických povinností v súlade s ustanovením článku 76 

ods. 7 Štatútu UK, môže podať dekan alebo prodekan do jedného roka po skončení 

svojho pôsobenia vo funkcii.  

3. Žiadosť o zásluhový sabatical-u, v súlade s ustanovením článku 76 ods. 6 Štatútu UK, 

môže podať VŠ učiteľ raz za 5 rokov svojho nepretržitého pôsobenia na fakulte, 

pričom jeho pracovný pomer po skončení sabatical-u musí naďalej trvať najmenej 3 

roky. 
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4. Žiadosť o výskumný sabatical môže podať VŠ učiteľ, ktorý pôsobí na fakulte 

najmenej 5 rokov a ktorého pracovná zmluva bude po skončení sabaticalu naďalej 

trvať najmenej 3 roky. V prípade využitia výskumného sabatical-u, je možné oň 

požiadať opakovane po uplynutí ďalších troch rokov v pracovnom pomere s fakultou.  

 

Článok 4 – Harmonogram, trvanie sabatical-u a náhradné plnenie povinností  

 

1. Predkladanie žiadostí o uvoľnenie z pedagogických povinností na úrovni fakulty sa 

realizuje kedykoľvek počas akademického roka, najmenej 3 mesiace pred jeho 

plánovaným začiatkom.  

2. Vo všeobecnosti sa očakáva že, že plnenie pedagogických povinností bude realizované 

v rámci personálnych kapacít pracoviska. V prípade expertízy pracovníka, ktorú 

nemožno nahradiť v pedagogickom procese, je povinnosťou vedúceho pracovníka 

zabezpečiť náhradu pedagogického procesu aj externými pracovníkmi na vlastné 

náklady pracoviska.   

3. Jednotlivé kurzy by nemali byť presunuté v študijnom pláne na príslušný akademický 

rok ako dôsledok uvoľnenia pedagogického pracovníka z pedagogických povinností. 

Úpravy študijného plánu je potrebné realizovať vopred, bez následkov/dopadov na 

študentov príslušného študijného programu, a to najmä s ohľadom na prerekvizity 

v príslušnom študijnom programe.  

4. V prípadoch, kedy si uvoľnenie z pedagogických povinností vyžaduje alokáciu 

dodatočných finančných zdrojov na pokrytie nákladov na dočasnú / náhradnú výučbu 

na pracovisku, pracovisko zabezpečuje primárne tieto zdroje vo vlastnej réžii. 

V prípadoch chýbajúcich finančných zdrojov na pracovisku, riaditeľ ústavu môže 

písomne požiadať o finančnú podporu z nedotačných finančných prostriedkov 

dekanátu.  

5. Trvanie sabatical-u je časovo limitované nasledovne:  

a. Zásluhový sabatical – najviac na obdobie jedného akademického roka 

b. Výskumný sabatical – zvyčajne na obdobie jedného semestra (t.j. 5 mesiacov), 

najviac na obdobie jedného akademického roka.  

 

Článok 5 – Žiadosť o Sabatical 

 

1. Žiadosť o sabatical sa podáva prostredníctvom podateľne dekanke fakulty.  

2. Žiadosť o zásluhový sabatical obsahuje samotnú žiadosť a jej odôvodnenie.  

3. Žiadosť o výskumný sabatical obsahuje nasledovné údaje:  

a. Žiadosť o sabatical a jej odôvodnenie   

i. Účel sabatical-u: opis charakteru a významu výskumného projektu, 

vrátane jasnej a výstižnej definície cieľu/ov výskumu. 

ii. Návrh výskumu, ktorý má byť realizovaný: opis konkrétneho plánu 

a očakávaní v rámci jeho realizácie. Kde bude výskum uskutočňovaný 

a prečo bola vybratá konkrétne destinácia výskumu? Identifikácia 

osoby, s ktorými bude nadviazaná spolupráca a ich expertíza 

v príslušnej oblasti(iach) alebo s ktorými je plánovaná spolupráca, 

vrátane odkazov na pozývací list. Na aké zdroje sa odvoláva/nadväzuje 

plánovaný výskum? Súčasťou je aj očakávaný časový harmonogram 

realizácie výskumu.   

iii. Predpokladané výsledky: Aké hmotné výsledky daný projekt očakáva, 

akú formu budú mať tieto výsledky a akým spôsobom budú tieto 
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výsledky zdieľané (napr. publikácia, výstava, zdieľanie nových 

výučbových techník alebo materiálov).  

iv. Odôvodnenie: Ako príslušný výskumný projekt prispeje/môže prispieť 

k akademickému rozvoju jednotlivca a aký prospech bude mať/môže 

mať príslušné pracovisko fakulty, resp. fakulta samotná?  

v. Vyjadrenie vedúceho zamestnanca.  

b. Životopis a zoznam vedeckých výstupov (zoznam publikačnej činnosti, 

zoznam projektov atď).  

 

 

Článok 5 

Proces výberu a kritériá pri poskytovaní výskumného sabatical-u 

 

A. Zásluhový sabatical  

1. O uvoľnení z pedagogických povinností v rámci zásluhového sabatical-u rozhoduje 

dekan, na základe doručenej žiadosti, po preskúmaní plnenia kritérií podľa článku 3 

ods. 3.  

2. Rozhodnutie o uvoľnení z plnenia pedagogických úloh nesmie presiahnuť obdobie 

jedného akademického roka.1   

B. Výskumný sabatical 

1. O uvoľnení z pedagogických povinností v rámci výskumného sabatical-u rozhoduje 

dekan, na základe návrhu Komisie na podporu výskumu na fakulte (ďalej len 

„Komisia“).  

2. Dekan menuje Komisiu so súhlasom VR FSEV UK. Funkčné obdobie členov/iek 

Komisie je 5ročné, s možnosťou opätovného menovania. Návrhy na členov/ky 

Komisie predkladajú riaditelia ústavov, pričom kandidát/ka musí plniť nasledovné 

kritériá:  

a. Excelentnosť výskumu (preukazuje sa účasťou v medzinárodnom vedeckom 

grante, resp. medzinárodnou alebo národnou expertíznou činnosťou); 

b. Angažovanosť v doktorandskom štúdiu (aktívny školiteľ, člen Odborovej 

komisie, oponent dizertačných prác aj mimo svojho pracoviska);  

c. Ukončenie vedenia grantového projektu v posledných 5 rokoch; 

d. Publikačná činnosť (najmenej 3 výstupy kategórie A podľa hodnotiacich 

kritérií Akreditačnej komisie, t.j. AAA, ABC, ADC, ADD, ADM, ADN, BCD, 

BDD, BDM, BDN , za posledných 5 rokov).  

3. Počet členov/iek Komisie je vždy nepárny. Každý študijný odbor s akreditáciou na 

fakulte by mal byť v princípe byť zastúpený aspoň jedným členom. Členom Komisie 

je vždy prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť. V prípade nepárneho počtu členov 

je hlas predsedu Komisie rozhodujúcim hlasom pri hlasovaní.  

4. Predsedu Komisie si spomedzi seba volia členovia Komisie, na obdobie 2,5 roka. 

Predseda Komisie môže byť zvolený aj opakovane. 

5. Komisia rozhoduje o predložených žiadostiach o výskumný sabatical na základe 

predložených podkladov, jednoduchou väčšinou. Kritériá pre zoradenie žiadostí sú 

rovnocenne hodnotené a sú nasledovné:  

a. Excelentnosť projektu (inovatívnosť projektového zámeru)  

                                                 
1 Článok 76, ods. 6 Štatútu UK  
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b. Dosiahnuteľnosť výsledkov (schopnosť dosiahnuť stanovené výsledky podľa 

časového harmonogramu)  

c. Význam pre rozvoj národného a medzinárodného výskumu (z pohľadu rozvoja 

príslušného vedného odboru)  

d. Spolupráca s ďalšími pracoviskami (na národnej alebo medzinárodnej úrovni)  

e. Potenciál reflexie výstupov výskumu do pedagogického procesu (možnosť 

tvorby samostatného predmetu, inovácia existujúceho predmetu, možnosť 

poskytovania študijného programu alebo jeho časti v cudzom jazyku, možnosť 

prepojenia obsahu predmetu s praxou).  

6. Komisia spracuje poradovník uchádzačov a odôvodní v zápisnici svoje rozhodovanie.   

7. Komisia predkladá svoj návrh na  rozhodnutie dekanovi fakulty za účelom 

administratívneho spracovania rozhodnutia o uvoľnení z pedagogických povinností 

a o poskytnutí finančnej podpory v súlade s článkom 6, vrátane odôvodnenia.   

 

Článok 6 

Finančné zabezpečenie 

 

1. Poskytnutím finančnej podpory počas obdobia uvoľnenia z pedagogických povinností 

nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o odmeňovaní zamestnancov.2  

2. Finančné zdroje na zabezpečenie plnenia pedagogických povinností za VŠ učiteľa 

počas obdobia sabatical-u budú alokované z disponibilných zdrojov príslušného 

pracoviska, ak nie je nevyhnutné zabezpečiť dodatočné zdroje podľa článku 4, ods. 4 

tejto smernice.  

3. V prípade výskumného sabatical-u môže žiadateľ požiadať o dodatočnú finančnú 

podporu určenú na pokrytie cestovných nákladov súvisiacich s realizovaným 

výskumom doma alebo v zahraničí, z nedotačných finančných prostriedkov fakulty.  

 

Článok 7 

Zodpovednosť 

 

1. Účastník sabatical-u je povinný po skončení obdobia sabatical-u vypracovať 

a postúpiť Komisii písomnú správu, a to do jedného mesiaca od skončenia príslušného 

obdobia. Účelom tejto správy je zistiť, či sabatical bol realizovaný svedomite 

a v dobrej viere pre príslušné akademické účely. Nedoručenie písomnej správy do 

troch mesiacov od skončenia obdobia sabatical-u bude považované za prekážku ďalšej 

žiadostí o uvoľnenie z pedagogických povinností.  

2. Komisia vypracuje vyjadrenie k predloženej správe účastníka/čky sabatical-u.  

3. O ďalšej žiadosti o poskytnutie sabatical-u nemožno rozhodnúť bez toho, aby Komisia 

na podporu výskumu notifikovala Vedeckú radu FSEV UK o záveroch 

z predchádzajúceho výskumného pobytu.   

 

 

TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 8 

1. Rozhodnutie dekana o uvoľnení z pedagogických povinností a o poskytnutí finančnej 

podpory je konečné a nie je voči nemu možné podať odvolanie.  

                                                 
2 § 77 ods. 5 zákona o vysokých školách 
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Článok 9 

Platnosť a účinnosť 

1. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Vedeckou radou 

Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave 

a účinnosť dňa 1.1.2019.  

 

 

 

 

 

       doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

         dekanka FSEV UK 
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