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Vnútorné predpisy 
Fakulty sociálnych a ekonomických vied 

Univerzity Komenského v Bratislave 

Vnútorný predpis č. 4/2022  
 
 

Dodatok č. 1  
k vnútornému predpisu č. 4/2021 

Smernica dekanky  
Fakulty sociálnych a ekonomických vied  

Univerzity Komenského v Bratislave 
  

Pravidlá tvorby a čerpania Fondu  
FSEV UK na podporu vedeckej a výskumnej činnosti  

 



Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Tento Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 4/2021  Smernica dekanky Fakulty 

sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Pravidlá 
tvorby a čerpania Fondu FSEV UK na podporu vedeckej a výskumnej činnosti 
(ďalej len Fond) sa vydáva v zmysle čl. 13 ods. 1 Organizačného poriadku FSEV 
UK s cieľom podporiť napĺňanie poslania Fakulty sociálnych a ekonomických 
vied Univerzity Komenského v Bratislave formou stimulácie vedecko-výskumnej 
činnosti fakulty a ocenenia významných výsledkov v tejto oblasti.  

 
(2) Tento  vnútorný predpis upravuje tvorbu a použitie finančných prostriedkov Fondu 

pre rok 2022. Finančné prostriedky sú určené na podporu a ocenenie vedecko-
výskumnej činnosti, vedeckého rastu zamestnancov a zamestnankýň FSEV UK 
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas na 100% úväzok, 
zamestnancov a zamestnankýň FSEV UK, ktorí/é vykonávajú funkciu dekana 
alebo prodekana a majú počas výkonu tejto funkcie z objektívnych dôvodov 
znížený pracovný úväzok vysokoškolského učiteľa alebo výskumného 
zamestnanca FSEV UK a študentov a študentiek doktorandského štúdia v internej 
forme na pracoviskách FSEV UK.  

 
 
 

Článok 2 
Pravidlá tvorby fondu 

 
(1) Fond sa v roku 2022 tvorí: 

a)  prídelom z dotácie zo štátneho rozpočtu pridelenej FSEV UK na podprogram 
0771112 Vysokoškolská veda a technika vo výške 10 000,- eur  (celková 
čiastka vrátane odvodov do poistných fondov) pred jej rozdelením na 
pracoviská FSEV UK,  

b) prídelom vo výške 1/3 z prostriedkov, ktoré pripadnú v roku 2022 FSEV UK 
po uhradení odvodu RUK a po rozdelení prijatých výnosov za prekročenie 
štandardnej dĺžky štúdia medzi pracoviská fakulty (celková čiastka vrátane 
odvodov do poistných fondov).  

 
 

Článok 3 
Pravidlá použitia fondu a finančná hodnota výkonov pre rok 2022 

 
(1) Ustanovenia pre použitie fondu podľa článku 3 – Pravidlá použitia fondu ostávajú 

bez zmeny.  
 
(2) Ustanovenia článku 4 – Tabuľky výkonov a ich finančná hodnota ostávajú bez 

zmeny.  
 

 
 
 

 



Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Odmeny z fondu sa v roku 2022 vyplácajú v rozsahu zdrojov, z ktorých bol tento 

fond vytvorený pre rok 2022 a za výkony registrované v roku 2021 pokiaľ neboli 
uhradené zo zdrojov za rok 2021 a za výkony registrované v roku 2022 podľa 
ustanovení článku 2 tohto predpisu. Pri vyčerpaní zdrojov fondu v priebehu roka 
2022 sa ďalšie vyplácanie odmien podľa tohto predpisu v kalendárnom roku 2021 
nerealizuje a odmeny za kalendárny rok 2022 môžu byť doplatené v roku 2023, 
ak Akademický senát FSEV UK schváli prídel do fondu pre rok 2023. 

 
 (2)  Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK vedie samostatnú evidenciu o tvorbe 

a čerpaní fondu v roku 2022 v zmysle tohto predpisu. 
 
(3) Tento dodatok č. 1 v vnútornému predpisu FSEV UK č. 4/2021: Pravidlá tvorby 

a čerpania Fondu FSEV UK pre rok 2021 nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 
27.4.2022.   

 
 
 
 
 V Bratislave, 27.4.2022.   
 
 
 
       doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
         dekanka 
 


