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1 Predhovor 
 

 

 

Výročná správa Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za rok 

2012, vypracovaná a predložená na schválenie Akademickému senátu FiF UK v súlade s § 

27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov, podáva základné informácie o najdôležitejších aktivitách fakulty v oblasti 

vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti, medzinárodnej spolupráce, hospodárenia, 

personálneho rozvoja a kvalifikačnej štruktúry.  

Údaje za posledných päť rokov, ktoré sú v nej publikované, umožňujú 

stransparentniť vývojové trendy v jednotlivých oblastiach činností a procesov na fakulte 

a poskytujú o nej relevantný faktografický obraz.  

Podrobné informácie o organizácii štúdia, o obsahu učebných plánov 

v akreditovaných študijných programoch jednotlivých študijných odborov, ako aj ďalšie 

súbory údajov o katedrách a fakulte sú publikované na webovej stránke fakulty a, 

samozrejme, v akademickom informačnom systéme. Obsahujú ich aj ďalšie zdroje 

každoročne vydávané Filozofickou fakultou Univerzity Komenského, resp. zverejňované 

inou zákonom stanovenou formou. Sú to najmä informácie o štúdiu a požiadavkách na 

prijímacie skúšky, Ročenka Filozofickej fakulty UK a evidencia publikačnej činnosti 

pracovníkov Filozofickej fakulty UK. 

  

Výročnú správu Filozofickej fakulty 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 Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského na svojom zasadnutí dňa 3. 06. 2013. 

 

 

 

 

Bratislava, máj 2013     prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 

                                                                                     dekan Filozofickej fakulty UK 
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2 Poslanie  FiF UK 
 

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského (ďalej iba fakulta) bola založená v r. 

1919 a svoju činnosť začala v akademickom roku 1921/1922. Je vzdelávacou a vedeckou 

ustanovizňou, pripravujúcou v oblasti humanitných a spoločenských vied kvalifikovaných 

odborníkov, schopných rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte 

európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. Hlavnou úlohou fakulty je poskytovanie 

vysokoškolského vzdelávania a účasť na tvorivom vedeckom bádaní. Na fakulte sa 

realizuje bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium, pričom hlavný dôraz sa kladie 

na dennú formu magisterského a doktorandského štúdia. Vedecká a pedagogická činnosť 

fakulty sa sústreďuje na širokú škálu humanitných a spoločenskovedných odborov. Popri 

jednoaprobačnom odbornom štúdiu fakulta realizuje aj dvojaprobačné štúdium učiteľstva 

akademických predmetov a prekladateľstva a tlmočníctva. Z hľadiska svojej vnútornej 

štruktúry, vybudovanej na špecializácii 31 katedier a ich sekcií, umožňuje fakulta svojim 

študentom užšie špecifikovanú profiláciu s dôrazom na jej teoretický a metodologický 

základ.  

Fakulta spolupracuje s vedeckými ústavmi SAV orientovanými na výskum 

v oblasti humanitných a spoločenských vied. Vo sfére svojej pôsobnosti fakulta napĺňa 

poslanie Univerzity Komenského ako jej organická súčasť. Fakulta posilňuje charakter 

univerzity ako akademickej inštitúcie, ktorá rozvíja tradície vzdelávania a vedy na 

Slovensku.  

V časoch svojho založenia vystupovala FiF UK ako jediná inštitúcia, ktorá na 

Slovensku umožňovala vysokoškolské vzdelávanie v humanitných a spoločenských 

vedách. K tejto tradícii sa fakulta dodnes hlási a usiluje sa ju dôstojne rozvíjať. Aj keď 

v súčasnosti pôsobia na Slovensku viaceré fakulty podobného zamerania, FiF UK si 

vzhľadom na svoje tradície, širokú škálu študijných odborov, rozsiahle vedecké aktivity 

a kvalitnú vedecko-pedagogickú kvalifikačnú štruktúru udržiava postavenie akademickej 

inštitúcie celoslovenského i nadnárodného významu. Prejavuje sa to v záujme uchádzačov, 

v rozsahu akreditovaných študijných programov všetkých stupňov štúdia (príloha č. 1), 

ako aj v širokom spektre študijných odborov, v ktorých má fakulta právo konať habilitácie 

a predkladať návrhy na vymenovanie profesorov (príloha č. 2). 
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3       Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

 

3.1    Zoznam členov Vedeckej rady FiF UK  

Fakulta v roku 2012 aktualizovala zloženie vedeckej rady. Do 31. 8. 2012 bolo zloženie 

VR nasledovné:  

 

Interní členovia vedeckej rady: 

 1. predseda VR: prof. PhDr. Jaroslav  Š u š o l, PhD. - dekan fakulty 

 2. podpredseda  VR: doc. PhDr. Anton  E l i á š, PhD. - prodekan fakulty pre VVČ 

 3. prof. PhDr. Jozef  B a ď u r í k, CSc.  

 4. prof. PhDr.  Miroslav  D u d o k, DrSc. 

 5. prof. PhDr.  Anton  H e r e t i k, PhD. 

 6. prof. PhDr. Ľubomír  Ch a l u p k a, PhD.  

 7. doc. PhDr. Zuzana  K i c z k o v á, PhD.  

 8. doc. PhDr. Dagmar  K o š ť á l o v á, PhD.  

 9. prof. PhDr. Eduard  K r e k o v i č, PhD.  

10. prof. PhDr. Soňa  M a k u l o v á, PhD.  

11. prof. PhDr. Miroslav  M a r c e l l i, PhD.  

12. prof. PhDr. Ondrej  M é s z á r o s, PhD.  

13. prof. PhDr. Juraj  S c h e n k, CSc.  

14. prof. PhDr. Leon  S o k o l o v s k ý, CSc.  

15. prof. PhDr.  Soňa  S z o m o l á n y i, PhD. 

16. prof. PhDr.  Daniel   Š k o v i e r a, PhD. 

17. prof. PhDr. Eva  T a n d l i ch o v á, PhD. 

18. prof. PhDr. Ján  Z a m b o r, CSc. 

19. prof. PhDr.  Pavol   Ž i g o, CSc. 

 

Externí členovia vedeckej rady: 
 

20. prof. PhDr. Juraj  D o l n í k, DrSc. (emeritný profesor FiF UK)  

21. prof. PhDr.  Ján   M i c h á l e k, DrSc. (emeritný profesor FiF UK) 

22. prof. PhDr.  Jozef   M l a c e k, CSc. (KU Ružomberok) 

23. prof. PhDr.  Slavomír  O n d r e j o v i č, DrSc. (SAV) 

24. prof. PhDr. Tibor  P i c h l e r, CSc.  (SAV) 

25. prof. PhDr.  Imrich   R u i s e l, DrSc. (SAV)  
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Zloženie Vedeckej rady FiF UK od 1.9. 2012  

Dekanov návrh nových členov Vedeckej rady FiF UK schválil Akademický senát FiF UK 

na zasadnutí dňa 11. júna 2012 v nasledovnom zložení: 

 

Interní členovia vedeckej rady:  

1. predseda VR: prof. PhDr. Jaroslav Š u š o l, PhD. – dekan fakulty  

2. podpredseda VR: doc. PhDr. Anton  E l i á š, - prodekan fakulty pre VVČ 

3. prof. PhDr. Jozef B á t o r a, DrSc.  

4. prof. PhDr. Marta B o t í k o v á, PhD.  

5. prof. PhDr. Miroslav D a n i š, PhD.  

6. prof. PhDr. Miroslav D u d o k, DrSc.  

7. doc. PhDr. František G a h é r, PhD.  

8. prof. PhDr. Anton H e r e t i k, PhD.  

9. doc. PhDr. Zuzana K á k o š o v á, PhD.  

10. doc. PhDr. Dagmar K o š ť á l o v á, PhD.  

11. prof. PhDr. Mária K u s á, PhD.  

12. prof. PhDr. Darina M a l o v á, PhD.  

13. prof. PhDr. Ondrej M é s z á r o s, PhD.  

14. prof. PhDr. Zlatica P l a š i e n k o v á, PhD.  

15. prof. PhDr. Alena V a l i š o v á, PhD.  

16. doc. PhDr. Vladimír Z v a r a, PhD.  

17. prof. PhDr. Pavol Ž i g o, PhD.  

 

Externí členovia vedeckej rady:  

18. prof. PaedDr. René B í l i k, PhD. (TU – Pedagogická fakulta, dekan od 10/2012)  

19. doc. PhDr. Adam B ž o c h, PhD. (SAV – Ústav svetovej literatúry, riaditeľ)  

20. prof. PhDr. Juraj D o l n í k, DrSc. (emeritný profesor FiF UK)  

21. doc. PhDr. Ivan G e r á t, PhD. (SAV – Ústav dejín umenia, riaditeľ)  

22. PhDr. Slavomír M i c h á l e k, DrSc. (SAV – Historický ústav, riaditeľ)  

23. prof. PhDr. Tibor P i c h l e r, PhD. (SAV – Filozofický ústav, riaditeľ)  

24. prof. PhDr. Imrich R u i s e l, DrSc. (SAV – Ústav experimentálnej psychológie)  
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3.2 Činnosť Vedeckej rady FiF UK 

 
V roku 2012 bola Vedecká rada FiF UK aktualizovaná. Do 31. 8. 2012 mala 

25 členov (19 interných, 6 externých, z nich 22 profesorov a 3 docentov), od 1. 9. 2012 má 

24 členov (17 interných, 7 externých, z nich 17 profesorov resp. DrSc. a 7 docentov). 

Vedecká rada sa v roku 2012 zišla na 7 riadnych zasadnutiach, v rámci ktorých sa 

uskutočnili 4 inauguračné konania (1 pracovníčka fakulty – úspešná, 3 iní – z nich 

2 úspešní) a 7 habilitačných konaní (2 pracovníci fakulty – obaja úspešní, 5 iných – z nich 

4 úspešní).  

 

Tabuľka č. 1  

Kvalifikačné postupy realizované na FiF UK v rokoch 2006 – 2012 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Inaugurácie 2 1 3 6 8 1 4 

z toho zamestnanci FiF UK 2 1 1 4 8 1 1 

Habilitácie 2 5 12 9 13 15 7 

z toho zamestnanci FiF UK 1 3 8 4 8 9 2 

Absolventi PhD. 65 67 71 66 186 38 49d+29e 

z toho zamestnanci FiF UK 22 8 9 9 8 0 1 

 

V roku 2012 mala fakulta priznané právo habilitovať docentov a podávať návrhy 

na vymenúvanie profesorov v 23 študijných odboroch (oproti 2011 pokles o 2), z toho 

v 17 bez časového obmedzenia, v 6 s časovým obmedzením kvôli veku garantov, resp. 

spolugarantov habilitačného a inauguračného konania.  

Koncepčnou personálnou politikou a starostlivosťou o kvalifikačný rast svojich 

učiteľov fakulta smeruje k znižovaniu priemerného veku profesorov a docentov a 

k bezproblémovému zabezpečeniu svojich garančných kompetencií do budúcnosti. 

O tomto trende svedčí aj štruktúra zamestnancov fakulty z hľadiska ich vedecko-

pedagogických hodností: 

 

Tabuľka č. 2  

Kvalifikačná štruktúra VŠ-pedagógov (v porovnaní s UK) 

 2011 2012 UK FiF v % 

Celkový počet učiteľov 259,1 244 2132 11,4 % 

profesori 42,9 42 320 13,1 

docenti 67,8 68 413 16,5 

odb. asistenti s PhD. 148,4 134 1026 13,1 

odb. asistenti bez PhD. 0 0 373 0 % 
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4 Akademickí  funkcionári  FiF UK 
 

 

 

Dekan: prof. PhDr. Jaroslav  Š u š o l, PhD. 

 

 

 Prodekani:  

prof. PhDr. Janka  B e n i c k á, PhD. 

zahraničné vzťahy a koordinácia študentských mobilít  

 

doc. PhDr. Anton  E l i á š, PhD.  

vedecký výskum, edičná činnosť a doktorandské štúdium 

 

doc. PhDr. Gabriela L u b e l c o v á, PhD.  

celoživotné vzdelávanie, prijímacie konanie a styk s verejnosťou 

 

doc. PhDr. Vincent M ú c s k a, PhD.  

rozvoj fakulty, informačné technológie 

 

doc. PhDr. Miloslav  V o j t e c h, PhD.  

bakalárske a magisterské štúdium 
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dekan 

prodekan pre zahraničné styky, 
fakultný koordinátor pre mobility 

prodekan pre rozvoj 
a informačné technológie 

prodekan pre bakalárske 
a magisterské štúdium 

prodekan pre prijímacie konanie, 
celoživotné vzdelávanie a vzťahy s 

verejnosťou 

tajomník 
 

 andragogiky 

 anglistiky a amerikanistiky 

 archeológie 

 archívnictva a pomocných vied 
historických 

 dejín výtvarného umenia 

 estetiky 

 etnológie a kultúrnej antropológie 

 filozofie a dejín filozofie 

 germanistiky, nederlandistiky a 
škandinavistiky 

 hudobnej vedy 

 jazykov 

 klasickej a semitskej filológie 

 knižničnej a informačnej vedy 

 kulturológie 

 logiky a metodológie vied 

 maďarského jazyka a literatúry 

 marketingovej komunikácie 

 pedagogiky 

 politológie 

 porovnávacej religionistiky 

 psychológie 

 romanistiky 

 ruského jazyka a literatúry 

 slovanských filológií 

 slovenského jazyka 

 slovenskej literatúry a literárnej vedy 

 slovenských dejín 

 sociológie 

 všeobecných dejín 

 východoázijských štúdií 

 žurnalistiky 

 knižnično-informačné pracovisko 

 Studia Academica Slovaca 

 c. pre medzinárodné 
a teritoriálne štúdiá 

 c. rodových štúdií 

 poradenské a vydavateľské 
centrum Stimul 

 
 

 stredisko telovýchovných 
a voľnočasových aktivít 

 školská jedáleň 

 sekretariát dekana 

 referát zahraničných stykov, 
sekretariát prodekanov 

 oddelenie informačných 
technológií 

 oddelenie ekonomiky 

 oddelenie prevádzky 

 študijné oddelenie 

 referát personálnej práce 

 referát vedeckého výskumu 
a doktorandského štúdia 

 referát civilnej ochrany, 
bezpečnosti práce a požiarnej 
ochrany 

 referát registratúry 

Katedry 
 

Účelové zariadenia 
 

Odborné centrá 
 

Dekanát 

5 Organizačné  usporiadanie  FiF UK 

 

prodekan pre vedecký výskum 
a doktorandské štúdium 
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6 Vývoj Filozofickej fakulty UK za uplynulé obdobie 

 

6.1 Oblasť vzdelávania 
 

6.1.1    Prijímacie konanie 

Filozofická fakulta UK prijímala v roku 2012 uchádzačov na všetky tri stupne 

vysokoškolského štúdia – bakalársky, magisterský i doktorandský stupeň. Proces 

prijímania prebiehal v zmysle pravidiel prijímacích konaní, schválených Akademickým 

senátom fakulty. Pravidlá prijímacieho konania na prvé dva stupne vysokoškolského 

vzdelávania spolu so zoznamami študijných programov otváraných v akademickom roku 

2012/2013 a plánovanými počtami prijímaných uchádzačov, v zmysle zákona, fakulta 

včas zverejnila na svojej webovej stránke. 

Na bakalárske štúdium fakulta v roku 2012 otvárala spolu 57 študijných 

programov, z toho 26 jednoodborových programov, 10 programov učiteľstva 

akademických predmetov (ďalej iba UAP) a 21 programov prekladateľsko-tlmočníckeho 

štúdia (ďalej iba PT). Plánovaný počet prijímaných uchádzačov reprezentoval celkovo 

1 224, z toho v jednoodborovom štúdiu 928, v učiteľskom štúdiu 90 a v študijnom odbore 

PT 206. Na základe skúseností z minulých rokov sa na fakulte posilňuje otváranie PT 

programov, a to aj v kombinácii so špecializáciou slovenský jazyk a kultúra. Ako nový 

študijný program ponúkala fakulta v akademickom roku 2012/13 kórejské štúdia. Prvýkrát 

sme otvárali aj študijný program stredoeurópske štúdiá v anglickom jazyku, určený 

dominantne pre zahraničných uchádzačov, ale otvorený aj pre slovenských študentov. 

  V prijímacom konaní na bakalárske štúdium na FiF UK na akademický rok 

2012/2013 fakulta pokračovala v treťom roku v jednotnom modeli všeobecnej prijímacej 

skúšky, ktorú reprezentuje test všeobecných študijných predpokladov. Ten bol 

v niektorých študijných programoch doplnený špecifickou skúškou. Zjednotenie 

prijímacej skúšky umožnilo otvoriť pre uchádzačov o štúdium možnosť prihlásiť sa na dva 

študijné programy, a fakulte tak poskytlo možnosť lepšie využiť kapacitu kvalitných 

uchádzačov hlásiacich sa na fakultu.  

Prijímacie skúšky na bakalárske štúdium na FiF UK sa uskutočnili v dňoch 11. – 

15. júna 2012 (riadne termíny) a 19. júna 2012 (náhradný termín). Osobitná pozornosť 

bola venovaná uchádzačom so špecifickými potrebami, pre ktorých boli v spolupráci 

s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov na FMFI UK upravené testy 

podľa požiadaviek uchádzačov a prípade 2 uchádzačov boli PS realizované elektronickou 
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formou. Upravenou formou prijímacieho konania (na základe požiadaviek uchádzačov) 

prešlo 10 ZŤP uchádzačov, pričom 4 z nich boli prijatí. 

Termín podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FiF UK bol 29. 

február 2012. Po vyčistení databázy evidovalo študijné oddelenie k 31. marcu 2012 

celkom 3 209 prihlášok uchádzačov o štúdium. Na prijímacie skúšky bolo pozvaných 

3 179 uchádzačov, zúčastnilo sa ich 2 709 uchádzačov. 60 uchádzačov požiadalo o 

možnosť vykonať prijímacie skúšky v náhradnom termíne (na základe kolízie termínu PS 

s inou fakultou UK), zúčastnilo sa ich 50. 

Na programy jednoodborového štúdia bolo spolu prijatých 1 030 uchádzačov, na 

programy PT 224 uchádzačov a na programy UAP 82 uchádzačov. Celkom bolo teda 

prijatých 1 336 uchádzačov. Vyšší ako plánovaný počet prijatých bol dosiahnutý 

uplatnením klauzuly v pravidlách prijímacieho konania o možnosti prijať ďalších 

uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na jednotlivé študijné 

programy, a to maximálne v počte zvyšujúcom plánovaný počet prijatých o počet 

nezapísaných z prijatých uchádzačov v predchádzajúcom akademickom roku. Táto 

klauzula bola v pravidlách uplatnená po prvýkrát a reagovala na opakovanú skúsenosť 

z posledných rokov o nezapísaní cca 1/3 prijatých uchádzačov v celofakultnom priemere 

a je vedená snahou dosiahnuť plánovanú kapacitu reálneho prírastku novo prijatých 

študentov.  

V porovnaní s rokom 2011 bol počet uchádzačov v roku 2012 nižší asi o 500 

uchádzačov.  Nižší záujem môžeme vyhodnotiť aj v dlhodobejšej perspektíve (rok 2005: 

3429, rok 2006: 3795, rok 2007: 3888, rok 2008: 3596, rok 2009: 3425, rok 2010: 3815, 

rok 2011: 3739, 2012: 3 209) a signalizuje demografický pokles vekovej kohorty 

stredoškolskej mládeže. Táto skutočnosť posilňuje potrebu propagácie štúdia na fakulte.  

Súčasne sú naďalej v záujme o študijné programy vo vnútri fakulty značné 

rozdiely. Nízky a klesajúci počet záujemcov o štúdium je pretrvávajúcim problémom 

najmä v UAP (relatívne vyšší záujem je iba o kombinácie s angličtinou, resp. históriou 

a slovenským jazykom). Najatraktívnejšími ŠP na fakulte sú dlhodobo psychológia a 

marketingová komunikácia, rastie záujem o politológiu. Relatívne vysoký záujem si 

uchováva sociológia, história, žurnalistika a kulturológia a niektoré programy PT (najmä 

kombinácie s angličtinou a nemčinou, rastúci záujem je o románske jazyky, najmä 

španielčinu a taliančinu). Osvedčilo sa aj otváranie PT v kombinácii so slovenským 

jazykom, ktoré umožňuje uchádzačom orientáciu na štúdium jedného cudzieho jazyka. 
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Priebeh prijímacích skúšok bol plynulý, žiadne závažnejšie problémy sa 

nevyskytli. Priebežné výsledky prijímacích skúšok boli (po vyhodnotení, odtajnení 

a skontrolovaní písomných testov) zverejňované po každom dni vykonania prijímacích 

skúšok na webovej stránke fakulty. Po zasadaní prijímacej komisie dekana fakulty pre 

bakalárske štúdium dňa 27. 6. 2012 boli výsledky prijímacích skúšok zverejnené na 

nástenkách na prízemí budovy fakulty a následne boli prezentované i na webovej stránke 

FiF UK. 

Aj v tomto roku bol test všeobecných študijných predpokladov podrobený 

testovaniu, a to tak na úrovni jeho variantov, ako aj jednotlivých častí testu. Otestovanie 

potvrdilo diferenciačnú schopnosť testu a jeho jednotlivých častí, ako aj vysokú mieru 

porovnateľnosti náročnosti variantov testu. Zároveň preukázalo nižšiu celkovú úroveň 

úspešnosti uchádzačov, čo signalizuje (v súlade s pedagogickými skúsenosťami) klesajúcu 

úroveň vedomostnej a analytickej pripravenosti stredoškolských študentov pre VŠ 

štúdium. Tieto skutočnosti sú podnetom tak pre modifikáciu prijímacieho testu, ako aj 

modifikáciu obsahov študijných programov, s potrebou posilnenia všeobecnej 

akademickej pripravenosti nastupujúcich študentov. 

Skúsenosti z minulých rokov ukazujú, že relatívne vysoký počet prijatých na 

bakalárske štúdium na FiF UK sa do 1. roka štúdia nezapisuje. Táto skutočnosť sa 

prejavila aj v roku 2012. Celkovo sa na bakalárske štúdium zapísalo 918 novo prijatých 

študentov. Nové pravidlo navýšenia prijatých uchádzačov tak preukázalo svoje oprávnenie 

a dosiahli sme tak obvyklú kapacitu novo prijatých študentov na fakultu. 

Na magisterské štúdium ako pokračujúci stupeň bakalárskeho štúdia ponúkala 

fakulta v roku 2012 spolu 57 ŠP, z toho 20 jednoodborových programov, 20 programov 

UAP a 17 programov PT. Plánovaný počet prijímaných uchádzačov reprezentoval celkovo 

893 miest, z toho v jednoodborovom štúdiu 626, v UAP 124 a v študijnom odbore PT 143 

miest. 

  V súlade s Pravidlami prijímacieho konania na magisterské štúdium na FiF UK na 

akademický rok 2012/2013 fakulta prijímala na otvárané študijné programy vopred 

stanovené počty uchádzačov bez vykonania prijímacej skúšky (s výnimkou ŠP 

psychológia a muzikológia), podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého 

váženého študijného priemeru za absolvované kurzy, predstavujúce základ bakalárskeho 

ŠP, na ktorý nadväzuje magisterský stupeň štúdia. V prijímacom konaní bolo uplatnené 

pravidlo, podľa ktorého v prípade tých ŠP, v ktorých prihlásený počet uchádzačov 
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neprevýšil plánovaný počet prijímaných na štúdium, budú prijatí všetci prihlásení 

uchádzači. 

Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FiF UK bol 30. 

apríl 2012. Prihlášku si podalo celkom 966 uchádzačov, čo je o niečo viac ako 

predchádzajúci rok, ale v zásade reprezentuje stabilizovanú tendenciu (v roku 2008 bolo 

prihlásených 665 uchádzačov, ale išlo o prvý rok prijímania na samostatný magisterský 

stupeň štúdia, v roku 2009 to bolo 834, v roku 2010: 1 018, v roku 2011: 882, v roku 

2012: 966). 

Na prevažnú väčšinu ŠP sa prihlásil rovnaký alebo nižší počet uchádzačov ako 

bolo plánovaných. Výnimku tvorilo iba 12 programov (10 programov jednoodborového 

štúdia a 1 program PT a 1 program UAP).  

Prijímacia skúška z psychológie (na muzikológiu sa prihlásil nižší ako plánovaný 

počet, takže prijímacia skúška sa v zmysle pravidiel PK nerealizovala) sa konala 20. júna 

2012. Na magisterské štúdium bolo na FiF UK v akademickom roku 2012/2013 celkovo 

prijatých 769 uchádzačov.  

Oproti celkovému plánovanému počtu počet prijatých reprezentoval asi 86 %, 

pričom najväčší úbytok bol pri učiteľskom štúdiu (takmer iba polovica plánovaného počtu 

prijatých). Aj v tomto roku sa tak potvrdili dlhodobejšie tendencie.  

Na magisterské štúdium sa prihlásili v drvivej väčšine naši absolventi 

bakalárskeho štúdia. Externý záujem sa týka najmä dlhodobo príťažlivých ŠP fakulty 

(psychológia, politológia, žurnalistika, marketingová komunikácia). Pri vyhodnocovaní 

prijímacieho konania sa preukazuje diverzita študijných programov a ich obsahov na 

jednotlivých VŠ, čo komplikuje proces vyhodnocovania študijných výsledkov externých 

uchádzačov. O niektoré ŠP je extrémne nízky záujem, najmä o programy UAP. Nízka 

obsadenosť učiteľských magisterských programov signalizuje nižšiu schopnosť študentov 

týchto programov ukončiť včas štúdium, ako aj ich záujmu pokračovať v magisterskom 

štúdiu učiteľstva.  

Z prijatých uchádzačov sa celkovo zapísalo 616 študentov, čo predstavovalo aj v 

prípade magisterského štúdia úbytok asi 30% oproti plánovanému počtu prijatých (takmer 

rovnako ako minulý rok). Tento rozdiel do značnej miery odráža mieru úspešnosti 

študentov regulárne ukončiť bakalárske štúdium, nakoľko ich záujem o magisterské 

pokračovanie je celkovo vysoký. 
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Tabuľka č. 3 

Celková štatistika prijímacieho konania Bc. a Mgr. stupňov štúdia v roku 2012 
 

Počet prihlásených uchádzačov 4175 

Počet pozvaných na prijímacie skúšky 3374 

Plánovaný počet prijatých uchádzačov 2141 

Počet prijatých uchádzačov 2105 

Počet zapísaných 1534 

 

 

 

6.1.2    Organizácia štúdia 

Štúdium na FiF UK je organizované v duchu bolonskej štruktúry, ktorá sa začala 

implementovať v akademickom roku 2005/2006, kedy boli prijatí prví študenti na študijné 

programy bakalárskeho stupňa štúdia. Nadväzujúce magisterské študijné programy začala 

fakulta v plnom rozsahu otvárať až od akademického roka 2008/2009, kedy ukončila 

štúdium prvá skupina absolventov bakalárskeho štúdia.  

K 31. 10. 2012 mala Filozofická fakulta UK celkovo 3620 študentov bakalárskeho 

a magisterského štúdia (z toho 38 zahraničných). V júli 2012 bolo na fakultu prijatých 

1336 študentov do bakalárskych študijných programov, z nich sa zapísalo do 1. roka 

štúdia 923 študentov. V akademickom roku 2012/2013 fakulta otvorila štúdium v 56 

bakalárskych študijných programoch a v 52 magisterských študijných programoch. 

Okrem základných foriem štúdia v bakalárskych a magisterských študijných 

programoch FiF UK realizuje aj viaceré formy celoživotného/ďalšieho vzdelávania 

občanov (výberové štúdium, rozširujúce a rekvalifikačné štúdium, doplňujúce 

pedagogické štúdium, kurzy cudzích jazykov, špecializačné kurzy). Fakulta tiež ponúka 

absolventom magisterského štúdia možnosť získania titulu PhDr. a PaedDr. 

prostredníctvom rigorózneho pokračovania v akreditovaných študijných programoch 

uskutočňovaných v rámci 23 študijných odborov. Pre zahraničných študentov poskytuje 

fakulta kurzy slovenského jazyka a semestrálne kurzy z vybraných disciplín v angličtine. 

V posledných rokoch sa prejavuje zmena v štruktúre štúdia na fakulte z hľadiska 

pomeru jednoodborového, prekladateľského a učiteľského štúdia. Výrazne klesá záujem 

o učiteľské štúdium, v mierne zvýšenej miere je fakulta schopná uspokojiť relatívne 

vysoký záujem o dvojšpecializačné štúdium prekladateľstva a tlmočníctva. 78% študentov 

fakulty v súčasnosti študuje na programoch jednoodborového štúdia. 
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Tabuľka č. 4 

Pomery počtu študentov podľa jednotlivých oblastí štúdia 
 

Typ štúdia Podiel študentov 

2009 2010 2011 2012 

Jednoodborové štúdium 76 % 77 % 78% 78% 

Prekladateľstvo a tlmočníctvo 13 % 14 % 14% 15% 

Učiteľské štúdium 11 % 9 % 8% 7% 

 

Udržiavanie každoročného počtu prijímaných študentov na úrovni cca 900 

študentov sa javí ako jedna z ciest dosiahnutia optimálnej miery financovania fakulty 

smerovaním k úrovni ministerstvom definovaných noriem v pomere počtu učiteľov a 

študentov (v súčasnosti v celofakultnom priemere cca 1:13,6). Jasne si však 

uvedomujeme, že tento trend spolu s objektívnou skutočnosťou existencie veľkého počtu 

humanitných fakúlt na Slovensku vedie k znižovaniu priemernej kvality študentov, 

zvyšovaniu záťaže učiteľov a nevyhnutne aj k znižovaniu úrovne vzdelávania.  

V súvislosti s vyhodnotením doterajších skúseností pri aplikácii bolonskej 

štruktúry štúdia (kvalita prichádzajúcich absolventov stredných škôl, nadväznosť 

programov 1. a 2. stupňa, potreba, resp. možnosť „vertikálnej“ mobility – teda prijímanie 

absolventov bakalárskeho štúdia z iných škôl či programov na magisterské štúdium na FiF 

UK) vedenie fakulty iniciovalo diskusiu o tom, či katedry pociťujú potrebu predefinovať 

podobu, resp. obsah existujúcich študijných programov. Takáto alternatíva vyvstala o. i. aj 

v nadväznosti na už viackrát otvorenú otázku perspektívnej integrácie odborne príbuzných 

katedier s cieľom dosiahnuť lepší synergický efekt z hľadiska vedecko-výskumných 

aktivít a projektov. Tento trend by napríklad mohol byť impulzom ku kreovaniu 

„integrovanejších“ bakalárskych programov, na ktoré by nadväzovali viaceré doterajšie 

špecializované magisterské programy. Prvé prípravné kroky a diskusia k vytvoreniu 

integrovaných bakalárskych programov pre oblasť cudzích jazykov sa realizovali 

v akademickom roku 2011/2012 a pokračovali aj v akademickom roku 2012/2013. 

Z hľadiska vertikálnej mobility zásadnejšie problémy na fakulte nie sú, väčšina 

katedier má už vlastnú skúsenosť so študentmi magisterského štúdia, ktorí ukončili 

bakalársky stupeň na inej vysokej škole. Niektoré katedry zvažujú možnosť otvoriť 

vertikálnu mobilitu pre absolventov bakalárskeho štúdia z príbuzných odborov. 
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6.1.3   Akreditácia študijných programov 

Absolútna väčšina v súčasnosti realizovaných študijných programov na 

bakalárskom i magisterskom stupni štúdia bola akreditovaná v akreditačnom spise, ktorý 

bol predložený na prerokovanie Akreditačnej komisie v rámci komplexnej akreditácie 

v máji 2008. Ku koncu roku 2012 mala fakulta akreditovaných spolu 181 programov. 

Z toho na bakalárskom stupni 68, na magisterskom 59 a na doktorskom stupni 54 (27 

v dennej i externej forme). Programov akreditovaných v študijnom odbore učiteľstvo 

akademických predmetov, resp. učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov 

bolo na bakalárskom stupni 10 a na magisterskom 13. V študijnom odbore prekladateľstvo 

a tlmočníctvo to bolo 17 programov na prvom a 16 programov na druhom stupni štúdia. 

Priznané práva umožňovali realizovať na fakulte v rôznych kombináciách bezmála štyri 

stovky študijných programov. Proces akreditácie, resp. reakreditácie pokračuje 

kontinuitne, keďže práva na realizáciu viacerých programov boli fakulte udelené v 

limitovanom rozsahu. Dôvodom takéhoto rozhodnutia bol v niekoľkých prípadoch vek 

garanta či spolugaranta programu, avšak vo viacerých prípadoch išlo aj o obmedzenie na 

základe toho, že Akreditačná komisia posudzovala predložený študijný program ako nový. 

Rozsah jestvujúcich práv na uskutočňovanie študijných programov sumarizuje 

nasledujúca tabuľka:  

 

Tabuľka č. 5  

Študijné programy podľa časového limitu priznaných akreditačných práv 

Limitované právo do: Počet študijných programov 

31. 8. 2012  22 

31. 8. 2013  54 

31. 8. 2014  21 

31. 8. 2015  7 

bez obmedzenia  93 

 

Do 31. augusta 2012 boli limitované práva na uskutočňovanie 22 študijných 

programov. Na bakalárskom stupni to boli programy klasické jazyky, nederlandistika,  

PT-francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii, PT-nemecký jazyk a kultúra v kombinácii, 

PT-poľský jazyk a kultúra v kombinácii, PT-rumunský jazyk a kultúra v kombinácii,  

PT-španielsky jazyk a kultúra v kombinácii, na magisterskom stupni učiteľstvo estetickej 

výchovy v kombinácii, učiteľstvo filozofie v kombinácii, učiteľstvo histórie v kombinácii, 

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii, učiteľstvo maďarského jazyka a 
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literatúry v kombinácii, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii, učiteľstvo 

pedagogiky v kombinácii, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii, čínsky 

jazyk a medzikultúrna komunikácia, japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia,  

PT-poľský jazyk a kultúra v kombinácii, klasické jazyky, etnológia a kultúrna 

antropológia a na doktorskom stupni išlo o klasické jazyky v dennej i externej forme 

štúdia. Všetky boli úspešne reakreditované. Okrem nich fakulta získala na základe ďalších 

žiadostí aj práva na realizáciu týchto programov: v prvom stupni štúdia: pedagogika, 

stredoeurópske štúdiá, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax; v druhom stupni 

štúdia: učiteľstvo pedagogiky, učiteľstvo pedagogiky (konverzný), muzeológia a kultúrne 

dedičstvo a stredoeurópske štúdiá; v treťom stupni štúdia v dennej i externej forme 

pedagogika, klasické jazyky a teória a dejiny žurnalistiky. 

 

 

6.1.4   Obsah, metódy a podmienky štúdia 

Pracovníci fakulty intenzívne a permanentne sledujú najnovšie výsledky 

dosahované v jednotlivých vedných odboroch, ale zároveň sami svojimi bádateľskými 

aktivitami významnou mierou prispievajú k ich rozvoju. Zdroje a spôsoby implementácie 

nových vedeckých, metodologických a metodických poznatkov do pedagogického procesu 

na fakulte možno rozdeliť do 4 kategórií:  

1. Riešenie vlastných vedecko-výskumných úloh a projektov.  

Prevažná väčšina pracovníkov fakulty participuje na riešení výskumných projektov 

národného či medzinárodného rangu. Dosiahnuté výsledky vyučujúci v sledovanom 

období priebežne implementovali do výučby príslušných kurzov a publikované výsledky 

v podobe monografií, učebníc, vedeckých štúdií a odborných článkov sú súčasťou 

študijnej literatúry. 

Prepojenie vlastnej vedeckej činnosti pracovníkov fakulty s výučbou sa realizuje 

dvoma základnými spôsobmi:  

a) v rámci základných (povinných) kurzov, resp. povinne voliteľných 

a výberových predmetov, ktoré tvoria podstatnú časť bakalárskych a magisterských 

študijných programov realizovaných na FiF UK.  

b) vo forme zadávania tém bakalárskych, magisterských a doktorandských prác 

súvisiacich s riešením výskumných úloh. Na viacerých katedrách platí, že až 50% 

záverečných prác sa viaže na riešené výskumné projekty. 
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2. Pozývanie odborníkov z praxe a externých učiteľov. 

Podľa svojich finančných možností katedry pozývajú prednášať odborníkov 

z praxe a externých učiteľov, ktorí oboznamujú študentov s výsledkami svojich 

dlhoročných skúseností, resp. s výsledkami svojich najnovších výskumov. Ďalším 

(fakultou neplateným) zdrojom obohacovania ponuky prednášok sú úzke kontakty fakulty 

(najmä filologických katedier) so zahraničnými veľvyslanectvami a zastupiteľstvami. Zo 

strany týchto inštitúcií je veľký záujem o spoluprácu, najmä formou jednorazových 

hosťovských prednášok (profesorov z univerzít, filozofov, reprezentantov európskych 

kultúrnych inštitúcií, spisovateľov) a každý akademický rok sa na pôde fakulty konajú 

viaceré takéto podujatia.  

3. Spolupráca s partnerskými inštitúciami a organizáciami príbuzného vedeckého alebo 

profesijného zamerania.  

Spolupráca tohto druhu dáva implementácii nových poznatkov do pedagogickej 

praxe nevyhnutný porovnávací rozmer – katedry udržiavajú kontinuálne kontakty 

a spolupracujú na vedeckých projektoch s partnerskými pracoviskami SAV (napr. 

s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra, Ústavom aplikovanej kybernetiky či 

s Historickým ústavom, Ústavom etnológie, Ústavom svetovej literatúry, Filozofickým 

ústavom a pod.). Sem možno zaradiť aj kontakty na odborné stavovské organizácie 

a zväzy reprezentujúce inštitucionálnu základňu odbornej praxe – archívy, knižnice, 

múzeá, galérie, výskumné ústavy, vedecké spoločnosti a pod. V medzinárodnom kontexte 

pedagogickú prax jednoznačne obohacuje komunikácia s partnerskými katedrami 

v zahraničí, účasť na projektoch tvorby spoločných (koordinovaných) učebných plánov, 

resp. na výskumných projektoch, ktorých cieľom je definovanie optimálneho obsahu 

študijných programov v danom študijnom odbore. 

4. Realizácia praktickej časti výučby alebo praxeologických seminárov na renomovaných 

pracoviskách.  

Pre viaceré katedry kultúrno-historického zamerania je významným zdrojom 

implementácie nových poznatkov do pedagogického procesu možnosť realizovať 

praktickú časť výučby alebo praxeologické semináre na renomovaných pracoviskách. 

Zástoj týchto aktivít v pedagogickom procese je však minimálne z hľadiska ich 

financovania z centrálnej úrovne MŠ SR nedocenený. Účasť na tomto druhu kurzov je pre 

študentov povinná, fakulta však v rozpočte získala prostriedky na odborné praxe 

naposledy v roku 2007. Katedry často riešia financovanie týchto aktivít priamou 

spoluprácou so starostami obcí, kde poslucháči robia povinnú (terénnu) prax, umiestnenie 
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študenta v inštitúcii nezriedka stojí na dobrovoľnej kolegiálnej spolupráci riaditeľov a 

jednotlivých pracovníkov. Najčastejšie si prax/exkurziu financujú sami študenti.  

Za implementáciu nových poznatkov do pedagogického procesu sú zodpovední 

garanti jednotlivých študijných programov, ktorí majú na starosti obsahovú náplň štúdia. 

Existujúce študijné programy sa priebežne aktualizujú v duchu najnovších vedeckých 

a odborných poznatkov z daného odboru. Fakulta sa snaží vyhovieť požiadavkám 

vyplývajúcim zo zmien na trhu práce a ponúkať študijné programy, ktoré by 

v existujúcom silne konkurenčnom univerzitnom vzdelávacom prostredí mohli prilákať 

väčší počet záujemcov o štúdium.  

Fakulta realizuje viacero študijných programov bakalárskeho, magisterského i 

doktorandského stupňa štúdia, ktoré nemajú paralelu na iných slovenských univerzitách. 

Patria medzi ne najmä študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a 

tlmočníctvo (arabský jazyk a kultúra, bulharský jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra, 

chorvátsky jazyk a kultúra, portugalský jazyk a kultúra, rumunský jazyk a kultúra, 

švédsky jazyk a kultúra, fínsky jazyk a kultúra), študijné programy v študijnom odbore 

orientálne jazyky a literatúry (čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia, japonský jazyk 

a medzikultúrna komunikácia), cudzie jazyky a kultúry (nederlandistika, kórejské štúdiá), 

slovanské jazyky a literatúry (ruské a východoeurópske štúdiá, bakalársky študijný 

program v anglickom jazyku stredoeurópske štúdiá), neslovanské jazyky a literatúry 

(hungarológia), ale aj niektoré študijné programy nefilologického štúdia (archívnictvo a 

pomocné vedy historické, literárna komunikácia a knižnice, dejiny knižnej kultúry).  

V záujme udržania týchto študijných programov, ktorých realizácia je vzhľadom 

na nižší počet študentov finančne veľmi náročná, fakulta každoročne využíva možnosť 

uchádzať sa s podporou rektora UK o pridelenie prostriedkov na ich zabezpečenie 

z úrovne MŠ SR v rámci rozpočtových špecifík. Zároveň však mobilizuje svoje rezervy a 

dotuje uskutočňovanie týchto programov aj formou vnútrofakultnej solidárnosti. Pritom 

však vyvíja tlak aj na zabezpečenie ich samofinancovania skvalitňovaním kvalifikačnej 

štruktúry pracovníkov príslušných katedier, zvyšovaním ich vedeckých a publikačných 

výkonov (v prípade nízkeho počtu študentov alebo nie každoročného otvárania študijného 

programu), resp. zvyšovaním počtu prijímaných študentov alebo skracovaním periodicity 

otvárania študijných programov (tam, kde je to vzhľadom na záujem uchádzačov možné 

bez toho, aby utrpela kvalita vzdelávacieho procesu). 

V rámci študijných odborov orientovaných na národné reálie a tradície fakulta 

rozvíja viacero vedných oblastí a poskytuje celý rad študijných programov na všetkých 
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stupňoch štúdia (archeológia, archívnictvo a pomocné vedy historické, etnológia, 

muzeológia, slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a kultúra ako prekladateľsko-

tlmočnícke štúdium, slovenské dejiny, ale sčasti aj muzikológia, dejiny výtvarného 

umenia a pod.).  

Vzhľadom na prioritné „zakorenenie v slovenskom prostredí“ a dominantný 

význam týchto odborov predovšetkým pre slovenskú kultúru by ich ďalšiemu rozvoju 

určite prospelo, keby sa ich národné špecifikum v relevantnej miere bralo do úvahy aj pri 

posudzovaní charakteru ich vedeckých a publikačných výstupov, ktoré dozaista nemôžu 

mať rovnako široký impakt ako vedné odbory so všeobecným charakterom. V opačnom 

prípade sa totiž devalvuje nielen hodnota neraz celoživotnej práce konkrétnych 

pracovníkov, ale aj úloha a význam týchto disciplín v procese národného sebapoznávania 

i poznania Slovenska v rámci medzinárodného kultúrneho dialógu. V tomto vidíme – 

najmä v kontexte súčasných scientometrických trendov – najväčší hendikep rozvoja danej 

skupiny študijných odborov a zároveň aj najväčšiu výzvu pre fakultu a univerzitu na 

dosiahnutie nápravy súčasného stavu. 

 

6.1.5   Zabezpečenie pedagogického procesu  

Postupne sa vylepšuje aj technologická stránka vzdelávania na FiF UK – 

intenzifikuje sa využívanie modernej didaktickej techniky (audiovizuálne prostriedky, 

internet, prekladateľský softvér, jazykové laboratóriá, televízne a rozhlasové štúdio na 

katedre žurnalistiky a pod.), máme na fakulte úspešné pokusy s aplikáciou foriem 

elektronického vyučovania. Využitie softvérových produktov typu Learning Management 

System na realizáciu výučby vo forme e-learningu je vo fakultných podmienkach zatiaľ 

skromné. Určitú popularitu si získal voľne šírený softvér Moodle, ktorý bol nainštalovaný 

na serveri našej fakulty a v uplynulom období v ňom bolo pripravených a realizovaných 

niekoľko kurzov (10 na katedre knižničnej a informačnej vedy, 1 na katedre slovenského 

jazyka), pričom vo väčšine z nich je elektronická forma koncipovaná skôr ako doplnková 

forma tradičnej kontaktnej výučby.  

Po implementácii nového akademického informačného systému AIS 2 

v akademických rokoch 2009/2010 a 2010/2011 fakulta naplno využívala všetky 

funkcionality tohto systému. V letnom semestri 2011/2012 sa v systéme uskutočnili 

aktualizácie ponuky predmetov, prípravy študijných plánov na nasledujúci akademický 

rok, príprava podkladov na tvorbu rozvrhu s následnou realizáciou komplexného rozvrhu 

hodín pre celú fakultu na školský rok 2012/2013 a evidencia spojená s realizáciou štátnych 
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skúšok. V zimnom semestri 2012/2013 sa v systéme už štvrtýkrát uskutočnil zápis 

študentov do nového akademického roka (vrátane zápisu predmetov a zápisu na rozvrh 

hodín), vytvorenie ponuky záverečných prác a všetky postupy, ktoré súvisia 

s vypisovaním termínov hodnotenia a zápisom hodnotení predmetov učiteľmi fakulty. 

Zároveň sa v tomto semestri realizovali prípravné kroky ku komplexnému prechodu k 

administrácii študijnej časti doktorandských študijných programov prostredníctvom 

systému AIS2. Používanie systému nie je bezproblémové, užívatelia sa sťažujú najmä na 

jeho komplikovanosť a slabú užívateľskú prítulnosť. Priebežné aktualizácie systému, ako 

aj zohľadňovanie pripomienok jeho používateľov (najmä zo strany pracovníkov 

študijného oddelenia, fakultného administrátora, členov rozvrhovej komisie a študijných 

poradcov katedier), prispievajú k jeho postupného vylepšovaniu a k zvyšovaniu jeho 

užívateľského komfortu.  

 

6.1.6   Výsledky vzdelávania 

Štruktúra študijných programov s ohľadom na pomer povinných, povinne 

voliteľných a výberových kurzov bola už od ich prvotného koncipovania v rokoch 2003 a 

2004 postavená v duchu vtedajších odporúčaní kreditového systému štúdia, teda v pomere 

60:20:20. V tomto zmysle nedošlo k významnejším zmenám ani v štruktúre programov 

predložených na schválenie v rámci komplexnej akreditácie v roku 2009. V bakalárskych 

študijných programoch, vzhľadom na pragmatickejšiu orientáciu štúdia a potrebu naučiť 

študentov základné poznatky z odboru, bol tento pomer mierne posunutý v prospech 

povinných predmetov (najmä v úvodnom roku štúdia); naopak, v magisterských 

študijných programoch je voliteľnosť a výber individuálnej cesty štúdia umocnený 

v priemere nižším zastúpením povinných predmetov. 

Toto konštatovanie neplatí celoplošne pre všetky katedry a študijné programy. Čím 

je katedra väčšia, čím má viac študentov a pedagógov, tým je zastúpenie povinne 

voliteľných a výberových predmetov výraznejšie. Naopak, v prípade malých odborov, 

teda tých, ktoré neotvárajú študijné programy každý rok a ktoré majú k dispozícii 3 – 4 

pedagógov, je ponuka výberových predmetov – s ohľadom na pracovnú záťaž učiteľov 

i potrebu zvládnutia základných disciplín programu – nižšia (ide najmä o niektoré 

špecializácie v rámci prekladateľstva a tlmočníctva). 

Širšia ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov v rámci študijného 

programu pochopiteľne umožňuje vyučujúcemu pracovať so študentmi v menších 

skupinách a s výraznejším podielom interaktivity. Cieľom je pripraviť našich absolventov 
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tak, aby sa mohli uplatniť v širšom priestore na trhu práce. V súlade s týmto cieľom 

fakulta zavádza do učebných programov viaceré kurzy aplikovaných disciplín (etika, 

rodové štúdiá, manažment, dramaturgia, tvorivé písanie pre učiteľov atď.), prehlbuje sa 

snaha kultivovať v študentoch analytické schopnosti, rozvoj kritického myslenia, prácu 

s informáciami a dokumentmi, rozvoj znalostí anglického jazyka a práce s PC 

a internetom. 

Katedra jazykov FiF UK zabezpečuje jazykovú prípravu, ktorá predstavuje taktiež 

jednu z dôležitých ciest pri dosahovaní flexibility a uplatniteľnosti absolventov. V súlade 

so zvyšujúcimi sa nárokmi trhu práce sa zameriava na realizáciu medzinárodného 

programu vyučovania, skúšania a testovania cudzích jazykov UNIcert na úrovni C1 podľa 

Európskeho referenčného rámca, ktorý je zaradený do ponuky od akademického roka 

2006/2007.  

Jednotlivé katedry FiF UK v súlade so zákonom pravidelne vyhodnocujú priebeh a 

výsledky štátnych skúšok. V priebehu roka 2012 ukončilo štúdium na FiF UK 

v jednotlivých termínoch realizácie štátnych skúšok 1199 absolventov, z toho 585 na 

bakalárskom stupni štúdia. S vyznamenaním ukončilo svoje štúdium na bakalárskom 

stupni 46 absolventov, na magisterskom stupni 148. 30 absolventov získalo akademickú 

pochvalu rektora UK za vynikajúce študijné výsledky a 12 cenu rektora UK za vynikajúcu 

diplomovú prácu. 

Pokusy o zmapovanie úspešnosti absolventov z hľadiska ich umiestnenia v praxi 

sú zatiaľ nesystematické, nakoľko jednotlivé katedry ani fakulta ako celok nemajú 

finančné možnosti ani technické nástroje na zisťovanie takýchto údajov. Viaceré katedry 

sú schopné takéto informácie zistiť len parciálne na základe pretrvávajúcich osobných 

kontaktov medzi absolventmi a učiteľmi. Okrem úzkej špičky najlepších študentov, ktorí 

pokračujú vo vedeckej a výskumnej činnosti (zväčša vo forme doktorandského štúdia), sa 

absolventi najčastejšie uplatňujú v oblasti školstva, kultúry, zariadeniach voľného času, 

zariadeniach sociálnej starostlivosti, personálnych oddeleniach a odboroch ľudských 

zdrojov, ale tiež v médiách, štátnej správe a samospráve, podnikateľskej sfére či 

bankovníctve. Časť študentov odchádza na odborné zahraničné štipendiá na doktorandské 

i iné typy štúdia. Pomerne veľká skupina absolventov hľadá prácu v zahraničí, ale 

v odbore sa neuplatňuje. Indikátorom úspešnosti absolventov fakulty na trhu práce je 

skutočnosť, že v celoslovenských prehľadoch Ústredia práce Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Univerzita Komenského tradične vykazuje mizivé percento 

nezamestnaných absolventov. 
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6.1.7    Motivačné štipendiá 

Na základe pravidiel definovaných v štipendijnom poriadku FiF UK a v súlade 

s vyhláškou MŠ SR i s príslušným metodickým usmernením fakulta vyplatila v prvej 

polovici roka 2012 (za letný semester akademického roka 2011/2012) prostriedky na 

motivačné (prospechové) štipendium 372 študentom 1. – 5. roka štúdia v celkovom 

objeme 112 800 €. V druhom polroku roka 2012, vychádzajúc zo študijných výsledkov 

v akademickom roku 2011/2012, bola vyplatená prvá polovica motivačného 

(prospechového) štipendia na akademický rok 2012/2013   227 študentom 2. – 3. roka 

bakalárskeho stupňa štúdia a 2. roka magisterského stupňa štúdia v objeme 68 100 €. 

Menný zoznam študentov, ktorým bolo toto štipendium priznané, bol zverejnený na 

webovej stránke fakulty. Štipendium bolo priznané tým študentom, ktorí za sledované 

obdobie dosiahli v jednotlivých študijných odboroch vážený študijný priemer, ktorý bol 

stanovený tak, aby počet priznaných motivačných štipendií zodpovedal približne 10% 

počtu študentov príslušného študijného odboru. 

Okrem toho FiF UK v roku 2012 vyplatila študentom mimoriadne štipendiá 

v úhrnnej sume 26 105 €. Mimoriadne motivačné štipendium vo výške 200 – 1200 € bolo 

priznané 24 študentom za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, 

spojené s udelením ceny dekana FiF UK (spolu 10 600 €). Okrem toho dekan udelil 

mimoriadne štipendium za publikačnú činnosť a úspešnú reprezentáciu fakulty 15 

študentom v treťom stupni štúdia vo výške 1700 €. Ďalším 74 študentom bolo priznané 

mimoriadne štipendium vo výške 75 – 250 € v súvislosti s účasťou vo fakultnom kole 

študentskej vedeckej a odbornej konferencie na Filozofickej fakulte UK a umiestnením sa 

na jednom z prvých troch miest v odbornej sekcii (úhrnom 13 805 €). 

 

 

Tabuľka č. 6  

Počet interných učiteľov FiF UK v rokoch 2008 – 2012 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Profesori 34 35 40 42 42 

Docenti 71 69 67 66 68 

Odborní asistenti 143 149 147 132 134 

Asistenti - - - - - 

Lektori 20 18 16 17 19 

S p o l u 268 271 270 257 263 

 



 24 

Tabuľka č. 7  

Počet externých učiteľov FiF UK v r. 2008 – 2012 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

4 4 7 28 33 

 

 

Tabuľka č. 8 

Počet študentov zapísaných do 1. ročníka v rokoch 2008 – 2012 (Bc. a Mgr. štúdium) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Bc. Mgr. Bc.  Mgr. Bc. Mgr. Bc. Mgr. 

Slov.št.obč. 891 923 602 942 667 900 612 921 612 

Cudzí št.prísl. 8 8 4 12 8 7 7 5 11 

S p o l u 899 931 606 954 675 907 619 926 623 

 

 

Tabuľka č. 9 

Celkový počet študentov v r. 2008 – 2012 (Bc. a Mgr. štúdium) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Slov. št. obč. 3692 3660 3703 3688 3582 

Cudzí št. prísl. 23 30 36 39 38 

S p o l u 3715 3690 3739 3727 3620 

 

 

Tabuľka č. 10 

Počet študentov DPŠ a rozširujúceho štúdia v r. 2008 – 2012 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Dopl. ped. št. 15 13 56 84 101 

Rozširujúce št. 7 8 0 0 0 

S p o l u 22 21 56 84 101 

 

 

Tabuľka č. 11 

Počet absolventov v r. 2008 – 2012 (Bc. a Mgr. štúdium) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

999 1206 (634 Bc.) 1375 (693 Bc.) 1158 (624 Bc.) 1199 (585 Bc.) 

 

 

Tabuľka č. 12 

Počet obhájených rigoróznych prác v r. 2008 – 2012 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Slov. št. obč. 12 19 16 18 18 

Cudzí št. prísl. 7 3 2 3 4 

S p o l u 19 22 18 21 22 
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Tabuľka č. 13 

Počet prihlásených na štúdium v r. 2008 – 2012 (Bc. a Mgr. štúdium) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet prihlásených 3586 3432 3815 3739 3213 

Počet prijatých - slov. št. obč. 1245 1227 1167 1258 1327 

Novozapísaní - slov. št. obč. 891 923 942 900 921 

Zapísaní cudzí št. prísl. 8 8 12 7 5 

Počet novozapísaných 899 931 954 907 926 

 

 

Tabuľka č. 14 

Počet otváraných študijných programov v r. 2008 – 2012 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

56 62 60 58 56 
 

 

Tabuľka č. 15 

Počet akreditovaných študijných programov FiF UK po komplexnej akreditácii 
 

Stupeň akredito-

vané 

z toho 

UAP  

(v komb.) 

OPT 

(v komb.) 

odborné aj externá 

forma 

Bc 204 10 (45) 16 (120) 33 6  

Mgr 191 11 (46) 16 (120) 22 3  

PhD 44   22 22 

S p o l u 439 21 (91) 32 (240) 77 31 

 

 

Tabuľka č. 16 

Motivačné štipendiá pridelené z dotácie MŠ SR a vlastných zdrojov FiF UK  

(štipendijný fond) v r. 2008– 2012 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Prospechové štipendium SK € € € € 

     Počet štipendií 682 634 568 572 599 

     Suma 4 355 000 190 200 170 400 155 600 180 900 

Mimoriadne štipendium SK € € € € 

     Počet štipendií 56 108 119 90 112 

     Suma 200 000 21 805 27 865 19850 26 105 
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6.2 Oblasť vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia 

 

6.2.1 Oblasť vedeckovýskumnej činnosti 

Vedecký výskum pracovníkov FiF UK v roku 2012 realizovali v širokom spektre 

vedných odborov jednotlivci (pedagógovia, výskumní pracovníci, doktorandi, ojedinele aj 

študenti) aj vedecké tímy (na fakultnej alebo medziinštitucionálnej úrovni). Vedecký 

výskum sa zameriaval najmä na spoločenské vedy (politológia, psychológia, pedagogika 

a pod.), humanitné vedy (historické, filozofické, vedy o kultúre a umení a pod.) a 

filologické vedy (napr. jazykoveda, literárna veda, translatológia, areálové štúdiá, 

interkultúrna komunikácia a pod.). 

Obvyklou formou vedeckého výskumu bolo riešenie projektov v rámci domácich 

alebo zahraničných grantov. Z domácich grantových agentúr získavali pracovníci FiF UK 

prostriedky najmä od VEGA, APVV, z medzinárodných resp. európskych štruktúr išlo 

o 7. rámcový program FP7 a menšie granty ako CEEPUS či Vyšegrádsky fond. Viaceré 

jednorazové granty a podpory veľvyslanectiev či iných zahraničných donorov sa síce do 

výkonu fakulty nezaratúvajú, no pomáhajú vylepšiť situáciu jednotlivých katedier či 

pokryť niektoré ad hoc aktivity (konferencie, publikácie a pod.).  

Z hľadiska objemu prostriedkov presahujúcich niekoľko desiatok tisíc eur 

a zapojených pracovných kapacít možno medzi najvýznamnejšie zaradiť napríklad projekt 

OPVaV: Globálne a lokálne procesy na Slovensku (prof. D. Malová, k. politológie), 

projekt APVV: Archeologická chronometria na Slovensku (dr. P. Barta, k. archeológie), 

projekt Increasing resilience in surveillance societies (doc. E. Láštic, k. politológie), 

projekt INPROFOOD (doc. Z. Kiczková, k. filozofie a dejín filozofie), projekt APVV 

"Meniaci sa systém zahraničnej politiky EÚ a malé členské štáty" (dr. V. Bilčík, k. 

politológie) a APVV: Súpis stredovekých nápisov z územia Slovenska (doc. J. Šedivý, k. 

archívnictva a PVH). 

Celkovo boli vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a doktorandi FiF UK 

v roku 2012 zapojení do riešenia projektov zo štátnych zdrojov: 

- 46 projektov VEGA (z toho 18 nových, pokles o 8 oproti 2011) v hodnote 

222.048,- €, 

- (iba!) 1 projektu KEGA (pokles o 1 oproti 2011) v hodnote 516,- €, 

- 4 výskumných projektov APVV s hlavnými riešiteľmi na fakulte (spomenutí 

vyššie) resp. fakultnými spoluriešiteľmi (prof. Sopóci, prof. J. Steinerová) 

v hodnote 130.887,- €, 
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- 2 bilaterálne APVV granty (prof. D. Malová, Dr. J. Marcelliová) v hodnote 

3133,95 €, 

- Doktorandi a mladí pracovníci FiF UK získali 20 univerzitných grantov 

mladých v hodnote 14.990,- €.  

Finančné prostriedky na riešenie úloh vedeckého výskumu získali pracovníci FiF UK aj 

z iných zdrojov: 

- Iné domáce zdroje ako štátny rozpočet (napr. rôzne dary) + zahraničné zdroje 

v celkovej hodnote: 290.590,10 € (z toho ESF v hodnote 130.977,58 € a 7RP 

EÚ v hodnote 47.925,- €)  

Rezervy má fakulta v podávaní a získavaní grantov určených mladým vedeckým 

pracovníkom fakulty resp. jej doktorandom prostredníctvom grantov UK. Napriek tomu, 

že grant si môže podať asi dve a pol stovky doktorandov a mladých zamestnancov, v roku 

2012 fakulta získala iba 20 grantov (oproti 24 v roku 2011). Podobne sú rezervy aj 

v oblasti podávania (a získavania) grantov KEGA.  

Fakulta už v roku 2012 uvažovala aj o zriadení interných fakultných grantov, ktoré 

by mali byť primárne určené na podporu fungujúceho výskumu, ktorého riešitelia si inde 

podali grant, splnili podmienky, ale neboli podporení. Taktiež sa na fakulte uvažovalo 

o podpore najnadanejších študentov – nielen prostredníctvom motivačných štipendií za 

ŠVOK, ale aj integrovaním do vedeckých aktivít katedier prostredníctvom pomocných 

vedeckých síl (PVS). Obe iniciatívy sa zatiaľ nerealizovali. 

 

 

Tabuľka č. 17 

Výskumné a vzdelávacie granty získané pracovníkmi a riešiteľskými kolektívmi 

FiF UK v rokoch 2007 – 2012 
 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

VEGA 58 62 53 52 54 46 

z toho nové 19 21 11 17 26 18 

APVT/AV/APVV/MVTS 8 8 6 2 6 4 

7. RP EÚ 5 5 2 - - 1 

Granty UK 16 17 17 18 24 20 

KEGA 7 8 6 4 2 1 

SOCRATES EC (SAIA) 6 6 1 1 1 0 

ESF 3 3 1 1 1 1 

VNJH/NOS-OSF 4 2 1 1 0 0 

Počet grantov celkom 126 132 98 96 114 78 

Ceková suma na granty zo 

št. zdrojov a zdrojov EÚ 
   

Cca. 

535.000 429.902 644.041 
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Záverom možno konštatovať, že väčšina pracovníkov a doktorandov na fakulte si 

už zrejme uvedomuje, že prostriedky na výskum a jeho publikovanie si treba zaistiť 

z mimofakultných zdrojov. Napriek tomu počet domácich a zahraničných grantov klesol. 

Pokles v množstve grantov však našťastie vyvážil nárast objemu získaných prostriedkov 

oproti minulému roku. Celkový počet získaných finančných prostriedkov prostredníctvom 

štátnych a súkromných zdrojov ako aj zo zahraničia stúpol oproti roku 2011 približne 

o tretinu. 

 

6.2.2 Publikačná činnosť 

Dokladom o vedeckých výskumov učiteľov, výskumných pracovníkov a 

doktorandov fakulty sú najmä ich publikačné výstupy. V snahe o ich prehľad sprístupňuje 

fakulta bibliografické údaje k nim prostredníctvom Ústrednej knižnice FiF UK na 

webových stránkach Univerzity Komenského (http://www.uniba.sk/?id=1885). Do 

budúcnosti sa zvažuje vybudovanie repozitára celých publikácií v elektronickej podobe, 

ktorá by pomohla k šíreniu a recipovaniu publikácií.  

Kvalitu a vedeckú originálnosť publikácií odzrkadľuje prestíž autorov 

v zahraničnom a domácom prostredí, ktorá sa nedá exaktne kvantifikovať. V číslach sa 

však dá vyjadriť aspoň kvantita výstupov a úroveň publikovaného média. Pretrváva trend 

podporovaný nehumanitnými vednými odbormi, podľa ktorého hodnota publikácie 

v karentovanom časopise je niekoľkonásobne vyššia oproti hodnote monografie alebo 

kapitole v monografii. Hodnota štúdií vo vedeckých zborníkoch sa postupne minimalizuje. 

Tomuto nie úplne logickému trendu, ktorý adoruje evaluačné systémy z anglosaskej 

oblasti, sa autori z FiF UK snažia prispôsobiť. Pravdepodobne kvôli tomu klesá počet 

monografií a kapitol v monografiách. Dramatický prepad počtu publikácií v tejto kategórii 

však neovplyvňuje len výkon fakulty ale aj vedeckú prestíž jej zamestnancov. Napriek 

všetkým tabuľkovým hodnoteniam Ministerstva školstva SR je na úrovni vydaná veľká 

monografia „vlajkovou loďou“ vedeckého výskumu v humanitných vedách (napr. Dejiny 

Bratislavy 1, ktoré zostavil jeden aktívny a jeden penzionovaný pracovník fakulty, získali 

päť ocenení Kniha roka 2012). Fakulta sa preto bude snažiť podporiť autorov veľkých 

prestížnych monografií ako aj autorov najviac hodnotených karentovaných štúdií (pozri 

pravidlá rozdeľovania finančných prostriedkov v rámci FiF UK na rok 2013).  

Potešujúci a čiastočne aj predošlú stratu vyvažujúci je trend kontinuálneho 

stúpania počtu štúdií vo vedeckých časopisoch (a zborníkoch) – najmä zahraničných (za 
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posledných 5 rokov sa počet zahraničných štúdií zvyšoval takmer kontinuálne o 10 – 15 % 

ročne).  

Keďže od roku 2012 sa štipendiá pre denných doktorandov platia z prostriedkov, 

ktoré fakulta získala za svoj vedecký výkon, je nevyhnutné, aby katedry a najmä školitelia 

nabádali svojich doktorandov publikovať parciálne výsledky svojho bádania. 

Oproti predošlým trom rokom treba konštatovať pomerne výrazný pokles 

citovanosti prác, ktorý môže súvisieť s tlakom na kvantitu výstupov, ale možno má súvis 

aj s celkovým nárastom kvantity publikačných médií a sprofanovaním ich významu 

(a kvality). K zvýšeniu citovanosti by nepochybne prispela realizácia repozitára publikácií 

pracovníkov a doktorandov fakulty v elektronickej forme. 

Záverom treba uviesť, že jednotlivci by mali viac publikovať v spomenutých 

dvoch kategóriách (významné monografie a kratšie ale karentované štúdie), pričom 

katedry aj vedenie fakulty by k tomu jednotlivcov malo výraznejšie motivovať.  

 

Tabuľka č. 18 

Publikačná činnosť vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FiF UK 

v rokoch 2007 – 2012   
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vedecké monografie, štúdie 

rozsahu monografie, kapitoly 

v monografiách   

43 54 51 64 33 
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z toho doma 38 46 45 54 30 23 

z toho v zahraničí 5 8 6 10 3 3 

Vysokoškolské učebnice 1 3 9 19 12 7 

Vedecké práce v časopisoch a 

zborníkoch 

547 454 585 721 671 706 

z toho v domácich 423 347 455 553 491 493 

z toho v zahraničných 124 107 130 168 180 213 

z toho ved. práce v zahr. karent. 

časopisoch 

8 4 9 7 5 6 

z toho ved. práce v dom. karent. 

časopisoch 

22 21 18 25 30 25 

Skriptá  5 5 21 24 13 12 

Citácie  1611 1394 1903 1850 2132 1634 

z toho doma 1260 1052 1468 1421 1674 1241 

z toho v zahraničí 351 342 435 429 458 393 

 

 

6.2.3     Doktorandské štúdium 

Doktorandské štúdium na FiF UK sa v roku 2012 realizovalo v 26 akreditovaných 

študijných programoch doktorandského štúdia v dennej aj externej forme. Štúdium 
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zabezpečoval rovnaký počet odborových komisií doktorandského štúdia. V priebehu roka 

sa na vzdelávaní doktorandov podieľalo aj 7 externých vzdelávacích inštitúcií zo SAV 

(Archeologický, Filozofický, Historický, Jazykovedný ústav, ako aj Ústav hudobnej vedy 

Ústav etnológie a Ústav svetovej literatúry). Celkovo je zjavný trend znižovania podielu 

externých doktorandov na celkovom počte študentov 3. stupňa štúdia. 

Relatívne stabilizovaný je záujem o doktorandské štúdium na fakulte zo strany 

zahraničných uchádzačov (v roku 2012 študovalo na fakulte 14 denných a 18 externých 

doktorandov zo zahraničia). Slabšia je medzinárodná spolupráca pri spoločnom vedení 

doktorandského štúdia s inými zahraničnými univerzitnými partnermi (3 prípady cotutelle 

týkajúce sa univerzít v Nemecku a Francúzsku). Práve posilnenie medzinárodnej 

spolupráce aj pri výučbe doktorandov by pomohlo zvýšiť prestíž fakulty (a univerzity) 

v zahraničí.  

Školiteľská kapacita fakulty je vo väčšine odborov vyššia ako počet prideľovaných 

miest pre nových doktorandov. Menej priaznivým javom je oneskorené vykonávanie 

dizertačnej skúšky, nesúlad získaných kreditov s požadovanou štruktúrou za štúdium, 

vedu a pedagogické aktivity a neukončovanie štúdia v štandardnej dĺžke (napriek tomu, že 

fakulta má akreditáciu študijných programov 3. stupňa v dennej forme štúdia 

v štandardnej dĺžke 4 roky, s výnimkou 3-ročného PhD.-štúdia pedagogiky). 

V roku 2012 fakulta prijala 57 nových doktorandov v dennej forme štúdia (vrátane 

doktorandov realizujúcich svoje štúdium v externých vzdelávacích inštitúciách – 

zmluvných partneroch FiF UK), 29 doktorandov v externej forme štúdia (tak isto vrátane 

doktorandov študujúcich v externých vzdelávacích inštitúciách). Okrem toho v oboch 

formách štúdia fakulta prijala aj 8 zahraničných záujemcov o doktorandské štúdium. 

Trend počtu prijímaných sa teda oproti predchádzajúcim rokom mierne zvýšil.  

Naopak v roku 2012 ukončilo doktorandské štúdium úspešnou obhajobou 

dizertačnej práce až 78 študentov (oproti 38 v roku 2011) – z nich bolo 49 denných a 29 

externých. Z tohto počtu skončili úspešne na externých vzdelávacích inštitúciách (SAV) 

11 denní a 4 externí študenti.  

Celkovo na fakulte v roku 2012 študovalo v treťom stupni štúdia 432 doktorandov 

(400 zo SR, 32 zo zahraničia; 260 denných a 172 externých). Do sumárneho počtu nie sú 

zarátaní doktorandi, ktorí majú prerušené štúdium. Celkový počet doktorandov na tejto 

úrovni možno pokladať za optimálny, no keďže sa mení systém financovania ich štipendií 

(účelovo viazané prostriedky nahrádzajú financie v rámci „balíka za vedecký výkon“), 

treba apelovať na školiteľov a katedry, aby denných doktorandov vyberali zodpovedne, 
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aby ich vedeckú činnosť (najmä publikovanie) priebežne kontrolovali. Podľa možnosti 

možno doktorandov zainteresúvať aj na vedeckom výskume podporovanom z grantov, 

resp. vďaka grantom tým najperspektívnejším zabezpečiť miesta na fakulte (napr. vo 

forme vedeckých pracovníkov). 

V rámci školenia, oponovania dizertačných projektov v rámci skúšky ale aj v rámci 

obhajob dizertačných prác spolupracujú katedry a školitelia s ústavmi SAV ako aj inými 

univerzitnými pracoviskami doma aj v zahraničí.  

Za prvoradé koncepčné zámery v oblasti PhD.-štúdia do blízkej budúcnosti treba 

pokladať zosúladenie nárokov na doktorandov v rámci fakulty (na niektorých katedrách 

boli nižšie, na iných vyššie), ale aj zosúladenie štruktúry povinností (študijné, vedecké, 

pedagogické) denných doktorandov na fakulte s dennými doktorandmi v externých 

vzdelávacích inštitúciách (pozri smernicu rektora UK 6/2009).  

 

 

Tabuľka č. 19  

Počty doktorandov na FiF UK v rokoch 2007 – 2012 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Denné štúdium 121 203 203 251 235 246 

Externé štúdium 307 300 275 159 163 154 

Zahraniční štipendisti 7 5 5 15 25 32 

Celkový počet 435 508 483 425 423 432 

 

 

Tabuľka č. 20 

Počty novoprijatých doktorandov na FiF UK v rokoch 2007 – 2012 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Denné štúdium 54 63 68 63 45 57 

Externé štúdium 62 19 29 36 48 29 

Zahraniční 

štipendisti 

1 0 1 1 7 8 

Celkový počet 117 82 98 100 100 74 

 

 

 

6.2.4      Študentská vedecká a odborná konferencia 

V oblasti vedy a výskumu sa katedry zameriavajú aj na podporu vedeckého 

výskumu študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Okrem zapájania do 

individuálnych projektov sa na fakulte ako ideálna platforma, v rámci ktorej môžu študenti 

prezentovať svoje výskumy, osvedčila Študentská vedecká konferencia. Prezentujú sa na 
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nej najmä ambicióznejší a šikovnejší zo študentov, z ktorých majú viacerí potenciál pre 

ďalšie doktorandské štúdium.  

V roku 2012 sa ŠVOK uskutočnila v dovtedy najvyššom počte sekcií (23 oproti  

20 v roku 2011). V dvoch sekciách – Slovenské a všeobecné dejiny a Sociológia 

a politológia – boli združené po 2 katedry, takže celkovo sa do ŠVOK zapojilo 25 

katedier.  V porovnaní s rokom 2010 teda vzrástol počet sekcií o tri a stúpol aj celkový 

počet účastníkov ŠVOK. Komisie, hodnotiace práce študentov, konštatovali – aj vďaka 

tradícii – zvyšujúcu sa úroveň kvality výstupov i spôsobu ich prezentácie.  

Súťaž prebehla v apríli 2012 (s výnimkou fakultného kola na katedre psychológie, 

kde sa ŠVOK uskutočnila v skoršom termíne, aby sa jej víťazi mohli zúčastniť 

medzinárodného kola) a svoje práce v nej prezentovalo 187 študentov (2011: 134 

študentov, 2010: 124). Úspešní účastníci ŠVOK na prvých troch miestach v jednotlivých 

sekciách boli odmenení formou mimoriadnych štipendií, ktoré im priznal dekan fakulty 

podľa umiestnenia na 1.-3. mieste vo výške 200, 150 a 100 €. 

 

 

Tabuľka č. 21 

Zoznam víťazov ŠVOK  FiF UK r. 2012 
 

1. PSYCHOLÓGIA 

1. Jana Lišková, Michaela Dragulová – Modrobiely svet - je naozaj taký ružový? Vplyv virtuálnych 

interakcií na partnerské vzťahy v období vynárajúcej sa dospelosti. 

2. Bc. Mária Cíbiková – Výtvarná tvorivosť a osobnosť umelca so získaným zdravotným 

handicapom. 

3. Paulína Murínová – Keď oči prehovoria ... Špecifické aspekty komunikácie zdravotných sestier s 

pacientmi s afáziou.  

2. ETNOLÓGIA  A  KULTÚRNA  ANTROPOLÓGIA 

1. Bc. Anna Danišková, Bc.Lenka Koišová – Sociálne siete v kyberpriestore.  

2. Bc.Dita Csütortökyová – Tradičné vinohradníctvo v obci Sebechleby. 

3. Petra Rezničáková – Stav domáckej výroby v súčasnosti. 

3. SLAVISTIKA – slovanské jazyky a literatúra 

1. Bc.Romana Rýdza – Kategórie určenosti v bulharskom a rumunskom jazyku z morfologického 

hľadiska. 

2. Zuzana Pojezdalová - Základná terminológia zákonodarnej a výkonnej moci Poľskej republiky. 

3. Bc.Daniela Kirdová  – Chromatické adjektíva v ustálených slovných spojeniach.           

4. SLOVAKISTIKA  -  slovenská literatúra a lierárna veda  

2. Roman Soóky –Interpretácia voľných asociácií v Mokošovej zbierke Praskanie krvi. 

3. Denisa Nešťáková – Rozhnevaní slovenskí muži. 

3. Marek Mikušiak - Problém autora. 
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5. MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 

1. Bc. Kristína Zelenáková, Bc. Zuzana Hadrbulcová, Bc. Ján Šácha - "KAMAKO BÁL" - projekt 1. 

reprezentačného bálu Katedry marketingovej komunikácie. 

2. Bc. Šárka Nohelová -  "Halušky" - propagačné video. 

3. Bc. Michal Horváth - "KAMAKO MÁNIA" - projekt  vzdelávania  stredoškolskej mládeže v 

oblasti marketingu. 

6. ANGLISTIKA  a  AMERIKANISTIKA 

1. Bc. Lýdia Machová – Students´ Retrospection of Simultaneous Interpreting. 

2. Tomáš Buš – Context Awareness in Interpreting. 

3. Bc. Jozef Hipp  – Draglish - The English of Drag Queens. 

7. MUZIKOLÓGIA 

1. Bc.Jozef Madola – Groove ako princíp výstavby a jazzu.  

2. Miroslava Mikolášová – Rozvoj hudobného života v Žiline so zameraním na ŠKO. 

3. Adriana Grešová – Reformácia a protestantský chorál.  

8. SLOVAKISTIKA - slovenský jazyk 

1. Alena Faragulová – Kultúrne podmienené techniky ukončených rozhovorov so zameraním na 

prejavy osobnosti. 

2. Marek Mikušiak – Otázka významu. Peirce, Morris, Wittgenstein. 

3. Petra Hladíková – Expresívna syntax v internetovej komunikácií mladých. 

9. RELIGIONISTIKA 

1. Bc.Ondrej Pelikán – Mystický význam cedaky v chabad chasidizme. 

2. Bc.Monika Belovičová – Sajjid Hossein Nasr. 

3.  Lukáš Větrovec – Vazba příčiny a následku v islamskem myšlení. 

10. SOCIOLÓGIA 

1. Lucia Eckerová, Helena Dragulová – Korupcia na Slovensku.  

2. Viliam Gabriš –  Problematika stigmatizácie chronicky chorých na Slovensku. 

3.  Michaela Balážová, Barbora Petrášová – Ženy v akademickom prostredí. 

11. KULTUROLÓGIA 

1. Bc.Anna Luptáková – Potenciál kultúry v značke štátu. 

2. Bc.Katarína Kotercová – Videoklip a(ko) posolstvo alternatívnej kultúry . 

3. Peter Šedivý – Viaczdrojové financovanie neziskových organizácií na Slovensku. 

12.  ŽURNALISTIKA 

1. Emília Kormaníková – Film - Slzy komika. 

2. Andrea Varagyová – Teoretická práca - Konšpiračné teórie.  

3. Veronika Klindová, David Tvrdoň – Relácia "Kuvik"- prezentácia rozhlas. vysielania. 

13. RUSISTIKA 

1. Katarína Kostyálová – Komparatívna analýza tradícií Vianoc a Veľkej noci na príklade Moskvy a 

Bratislavy. 

2. Martina Šimková – Putiniáda: V. Putin ako objekt masovej kultúry. 
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3. Ivana Dikantová – Misijná činnosť slovenských dobrovoľníkov rímsko-katolíckeho vierovyznania 

v Rusku. 

14. FILOZOFIA  A DEJINY  FILOZOFIE 

1. Marek Vician – Nedostatky Rylovej teórie kategórií. 

2. Marek Mikušiak – Jazyk literatúry. 

3. Daniela Olejníková – Kyberpriestor, virtualita a text. 

15. MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

1. Sebök Szilárd – Od metafory k jazykovej ideológii. 

2. Mózes György – Sociolingvistika prekladu Nového Zákona. 

3. Gubó Mária – Pieseň piesní v kontexte maďarskej literatúry. 

16. KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ 

1. Bc.Marcela Kopecká – DaSPer - Databáza slovenských periodík: zmapovanie slovenských 

vedeckých a odborných periodík. 

2. Bc.Kristína Holzmannová – Motivácia knihovníkov v akademických knižniciach. 

3. Bc.Jana Drličková – Elektronické kníhkupectvo v systéme distribúcie knižnej kultúry. 

17. GERMANISTIKA - TRANSLATOLÓGIA 

1. Bc.Andrea Remišová – Teória simultánneho tlmočenia od A po Z. 

2. Bc.Monika Šulíková – Dôkladná príprava tlmočníka: alfa a omega úspechu? 

3. Dominika Augustínová – Obraz súdneho tlmočníka a právo na jeho využitie. 

18. DEJINY VÝTVARNEHO UMENIA 

1. Miroslava Urbanová – Slohový zlom medzi romanikou a gotikou v slovenskej umeleckohistorickej 

literatúre. 

2. Alexandra Kúdelová – Kaštiele so zameraním na Bratislavský kraj. 

3. Jana Garaiová – Pedagogická a sicálna akadémia v Leviciach. 

19. SLOVENSKÉ a VŠEOBECNÉ DEJINY 

1. Adam Sitár – Štefan z Blois a byzantský cisár Alexios I. Komnenos: stretnutie pri Filomelione 

roku 1098.  

2. Ivana Hattalová – Poddaní a obyvateľstvo na Červenom kameni v polovici 16. storočia. 

3. Peter Benka – Pôsobenie Rádu pustovníkov svätého Augustína na území Šariša v stredoveku. 

20. ARCHEOLÓGIA 

1. Bc. Roman Vávra – Triedy bojovníkov vekerzugskej kultúry. 

2. Tomáš Račko –  Reflexné kompozitné luky Ázie. 

3. Rudolf Nádaskay – Keramika 11.-12. storočia na JZ Slovensku. 

21. ARCHÍVNICTVO -  2.miesto nemajú! 

1. Rastislav Luz - Pochovávanie v kostole Sv. Juraja vo Svätom Jure. 

3. Ivana Ďugelová - Dobrovoľný hasičský zbor obce Nededza a jeho zástava. 

3. Jakub Roháč - Návrh novej zástavy Dobrovoľného hasičského zboru v Dechticiach. 

22. MUZEOLÓGIA  A  KULTÚRNE DEDIČSTVO 

1. Zuzana Falathová - Historické fotografie zo zbierok MMB. 
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2. Simona Kožuchová - Historický šerm ako súčasť sprievodných podujatí. 

3. Lenka Vargová - Dokumentácia a digitalizácia v múzejnej práci. 

23. POLITOLÓGIA 

1. Katarína Chovancová - Inštitucionálna adaptácia Národnej rady SR: Analýza zmien rokovacieho 

poriadku. 

2. Max Steuer - Sloboda prejavu musí ustúpiť? Analýza vybraných prípadov ochrany mocných na 

Slovensku po roku 1989. 

3. Bc. Ivana Imreová - Nebezpečenstvo prezidentských systémov? 

 

 

Cenu Daniela Tupého, ktorú každoročne ako súčasť Študentskej vedeckej 

a odbornej konferencie udeľuje FiF UK na pamiatku zavraždeného študenta Daniela 

Tupého, získal Michal Bizoň za prácu Zodpovednosť - reciprocita alebo asymetria?  

 

 

 

6.3 Oblasť legislatívy a vzťahov s verejnosťou 
 

Práca akademických funkcionárov, samosprávnych orgánov, riadiacich 

pracovníkov a ostatných zainteresovaných zamestnancov fakulty sa aj v roku 2012 niesla 

v znamení pripomienkovania legislatívnych dokumentov týkajúcich sa vysokoškolského 

vzdelávania, ako aj prípravy interných univerzitných a fakultných právnych dokumentov. 

V tomto roku fakulta v nevyhnutných prípadoch, vyplývajúcich z vyšších právnych 

noriem a ich novelizácií, pokračovala v implementácii a úprave interných predpisov, 

noriem a smerníc stanovených tak zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, ako aj smerníc a nariadení rektora UK. 

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch i v roku 2011 fakulta vydala publikáciu 

Informácie o prijímacích skúškach na rok 2012. Informácie o fakulte, jej pracoviskách, 

samosprávnych, vedeckých a poradných orgánoch sú sprístupnené v Ročenke FiF UK, ale 

aj na webovej stránke fakulty, ktorá je hlavným médiom pravidelného kontaktu fakulty 

s verejnosťou. 

 Významnou formou propagácie fakulty a rozvíjania vzťahu s verejnosťou v roku 

2012 sa stal Deň otvorených dverí, ktorý bol ako celofakultné podujatie organizovaný na 

FiFUK po tretíkrát. Konal sa v sobotu 21.januára 2012 v čase od 10. do 15.hodiny 

v priestoroch fakulty a jej jednotlivých katedier. Podujatie bolo otvorené pre širokú 

verejnosť, ale dominantne orientované na potenciálnych uchádzačov o vysokoškolské 

štúdium, najmä prvého stupňa VŠ štúdia. V rámci neho boli zorganizované dve stretnutia 



 36 

s vedením fakulty v Moyzesovej sieni fakulty, kde boli zástupcami vedenia poskytnuté 

informácie o fakulte, vysokoškolskom štúdiu, možnostiach mobilít, otváraných študijných 

programoch, podmienkach a pravidlách prijímacieho konania. Zároveň boli k dispozícii 

všetky katedry fakulty, kde sa mohli záujemcovia bližšie informovať o jednotlivých 

študijných programoch, ich obsahu, zameraní a možnostiach uplatnenia.  

Podujatie sa stretlo s vysokým ohlasom verejnosti. Na stretnutiach s vedením 

fakulty sa zúčastnilo asi 400 návštevníkov. Značná časť mala záujem o jednotlivé katedry 

a ich študijné programy a navštívili priamo katedry (dominantne psychológia, 

marketingová komunikácia, žurnalistika, politológia, jazykové štúdiá, najmä angličtina 

a románske jazyky). Celkovo sa DOD zúčastnilo asi 700 návštevníkov. Boli nielen 

z Bratislavy a okolia, ale aj zo vzdialenejších častí Slovenska, čo potvrdilo vhodnosť 

organizovania podujatia v sobotu.  

 

 

 

6.4 Oblasť medzinárodných vzťahov  

 

V oblasti medzinárodných vzťahov patrí medzi priority propagácia, organizovanie 

a administrácia medzinárodných výmenných programov (mobilít) pre študentov a učiteľov 

fakulty. Najvýznamnejší podiel na študentských i učiteľských výmenách majú mobility 

realizované v rámci programov: 

 LLP/ERASMUS  

 CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií) 

Ďalej sa mobility uskutočňujú na základe: 

 Medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti 

školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra /SAIA/), 

 Národného štipendijného programu (NŠP), 

 Medzinárodného vyšehradského fondu. 

Záujem študentov o zahraničné mobility má stúpajúcu tendenciu. V rámci 

programu LLP/ERASMUS každoročne rastie počet prihlásených uchádzačov a výrazne 

prevyšuje ponuku miest na udelenie štipendia. Od začiatku realizácie programu na FiF UK 

sa tiež stále zvyšuje počet uzavretých bilaterálnych zmlúv – len oproti roku 2011 (159) sa 

počet platných zmlúv zvýšil v roku 2012 o 13, na 172. Podrobnejšie údaje o počtoch 

študentov a učiteľov participujúcich na výmennom programe sú spracované v tabuľke. 
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Program CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií) je 

zameraný na výmeny študentov a učiteľov v rámci tzv. tematických sietí. Konečným 

cieľom takýchto výmen by malo byť postupné vytváranie spoločných študijných 

programov participujúcich pracovísk. Na fakulte sa do programu zapojilo viacero 

pracovísk (Katedra maďarského jazyka a literatúry, Katedra porovnávacej religionistiky a 

Katedra východoázijských štúdií, Katedra ruského jazyka a literatúry a Katedra etnológie 

a kultúrnej antropológie). 

V roku 2012 pokračoval vo svojej činnosti lektorát tureckého jazyka 

(sponzorovaného vládnou agentúrou Tureckej republiky Yunus Emre). 25. novembra 2011 

bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi UK a Ministerstvom vedy, výskumu a 

technológií Iránskej islamskej republiky, na základe ktorého sa od akademického roku 

2012/13 na FiF UK otvoril lektorát perzského jazyka a kultúry, ktorý pôsobí pri Katedre 

klasickej a semitskej filológie. 

Na fakulte pôsobilo 16 zahraničných lektorov, ktorí boli vyslaní na základe 

medzištátnych zmlúv Ministerstva školstva, okrem toho 7 ďalších lektorov, ktorí pôsobili 

mimo medzištátnych zmlúv, kde patria napr. lektori japonského, kórejského, tureckého či 

holandského jazyka. Ešte v roku 2011 FiF UK v spolupráci s Masarykovu univerzitou 

v Brne pripravila na akreditáciu spoločný študijný program Klasické jazyky (typu „double 

degree“) a získala akreditáciu na študijný program realizovaný prevažne v angličtine: 

Kórejské štúdiá. V akademickom roku 2012/13 sa otvoril nový bakalársky študijný 

program, akreditovaný v anglickom jazyku, Stredoeurópske štúdiá, ktorý vznikol vďaka 

podpore Vyšehradského fondu a je primárne určený záujemcom zo zahraničia. Studia 

Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk v tom istom akademickom 

roku vzdelávalo v slovenčine pracovisko skupinu 12-tich študentov z Čínskej ľudovej 

republiky.  

Fakulta sa zapojila do projektu Pontes Academices – spoločný edičný projekt 

Stredoeurópskej akademickej iniciatívy (Filozofické fakulty Univerzity Komenského, 

Univerzity Karlovej, Jagelonskej univerzity a Ľubľanskej univerzity). Projekt je zameraný 

na spoločné vydávanie monografií a zborníkov. Túto spoluprácu však treba viac 

propagovať.  
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Tabuľka č. 22 

Program LLP-ERASMUS 

Rok Počet 

uzavretých 

bilaterálnych 

zmlúv 

Počet 

vyslaných 

študentov 

FiFUK 

Počet 

vyslaných 

učiteľov 

FiFUK 

Počet 

prijatých  

zahr. 

študentov 

Počet 

prijatých  

zahr. 

učiteľov 

2004 31 41 4 5 6 

2005 63 35 10 20 8 

2006 64 61 8 25 8 

2007 82 53 15 25 15 

2008 118 61 22 36 15 

2009 129 57 20 35 16 

2010 140 60 26 30 22 

2011 159 102 14 48 13 

2012 172 108 14 36 16 

 

 

Tabuľka č. 23 

Program CEEPUS  (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií) 
 

Rok Počet vyslaných študentov 

FiF UK 

Počet prijatých zahr. 

študentov na FiF UK 

2005 7 9 

2006 8 9 

2007 10 13 

2008 11 7 

2009 8 6 

2010 12 6 

2011 15 6 

2012 12 6 

 

 

Tabuľka č. 24 

Výmenné pobyty na základe medzivládnych a medzirezortných dohôd MŠ SR 
 

Rok Počet prijatých zahr. 

študentov na FiF UK 

Počet prijatých zahr. 

učiteľov na FiF UK 

2004 56 5 

2005 43 3 

2006 34 2 

2007 35 4 

2008 43 3 

2009 43 5 

2010 27 3 

2011 9 3 

2012 22 1 
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Tabuľka č. 25 

Štipendiá do cca 30 krajín sveta na základe  

bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania (SAIA) 
 

Rok Počet vyslaných študentov FiF UK 

2004/05 89 

2005/06 83 

2006/07 81 

2007/08 74 

2008/09 87 

2009/10 88 

2010/11 95 

2011/12 13 

 

 

Tabuľka č. 26 

Národný štipendijný program (NŠP) 
 

Rok Počet prijatých zahr. 

študentov 

Počet prijatých zahr. 

PhD. študentov 

Počet prijatých zahr. 

učiteľov a VVP 

2006 1 0 0 

2007 13 3 3 

2008 21 2 2 

2009 14 3 4 

2010 11 3 3 

2011 4 1 3 

2012 6 1 1 

 

 

Tabuľka č. 27 

Výmenné pobyty na základe bilaterálnych zmlúv UK  

so zahraničnými univerzitami – krátkodobé vedecké pobyty 
 

Rok  Počet vyslaných učiteľov 

FiF UK 

Počet prijatých zahr. 

pracovníkov 

2004 24 18 

2005 22 15 

2006 23 9 

2007 15 10 

2008 17 12 

2009 15 14 

2010 14 11 

2011 12 11 

2012 11 11 
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6.5 Oblasť hospodárenia 

 

Výročná správa o hospodárení Filozofickej fakulty UK (ďalej len „fakulta“) za rok 

2012 je spracovaná v súlade s metodickým usmernením a záväznou osnovou Ministerstva 

školstva SR. Zahrňuje všetky oblasti hospodárenia fakulty, t.j. oblasť uskutočňovania 

akreditovaných študijných programov vo všetkých stupňoch vzdelávania, oblasť 

vedeckovýskumnej činnosti, oblasť rozvoja a oblasť sociálnej podpory študentov. 

Zahrňuje údaje o nakladaní fakulty s poskytnutou dotáciou zo štátneho rozpočtu, 

s príjmami majúcimi charakter dotácií a s výnosmi z hlavnej a z podnikateľskej činnosti. 

 Fakulta sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a rozhodnutiami orgánov akademickej samosprávy univerzity a fakulty. V tejto súvislosti 

zákon o finančnej kontrole a zákon o verejnom obstarávaní a ich implementácia do 

vnútorných predpisov univerzity neprinášajú požadované efektívne využívanie finančných 

prostriedkov a sú personálne, administratívne i finančne náročnejšie. Útvary ekonomiky, 

personalistiky a prevádzky využívajú pri práci ekonomický informačný systém SAP. 

 Rozpis dotácie na bežné výdavky na rok 2012 bol fakulte doručený 9. marca 2012 

Návrh rozpisu rozpočtu bežných výdavkov a výnosov bol prerokovaný vo vedení fakulty 

a v kolégiu dekana. Akademický senát fakulty schválil predmetný návrh 30. apríla 2012. 

 Na rok 2012 bola fakulte poskytnutá dotácia v celkovom objeme 9 550 972 €, 

z toho na bežné výdavky 9 522 067 € a na kapitálové výdavky 28 905 €. Kapitálové 

dotácie boli poskytnuté len na grantové úlohy VEGA. Ďalšie príjmy fakulty tvorili dotácie 

APVV, SAV, s FSEV UK ako spoluriešiteľom, príjmy zo štrukturálnych fondov EÚ, 

z Vyšegrádskeho fondu na podporu štúdia zahraničných študentov, príjmy zo zahraničia 

v rámci projektov SOCRATES, Leonardo, SAIA, VNHJ, Taipei, príjmy na riešenie 

projektov v rámci spolupráce medzi zahraničnými univerzitami a ďalšie zahraničné granty 

v úhrnnej výške 251 705 €, z toho zo štrukturálnych fondov EÚ 126 223 €.  

Výnosy získala fakulta z hlavnej činnosti a z podnikateľskej činnosti. Výnosy 

z hlavnej činnosti tvorili prevádzkové dotácie, školné, poplatky spojené so štúdiom, ďalšie 

vzdelávanie, poplatky od uchádzačov o štúdium, za rigorózne konania a za vydávanie 

dokladov o štúdiu. Výnosy z podnikateľskej činnosti získala fakulta z prenájmu 

priestorov. Celkový objem výnosov fakulty v sledovanom roku dosiahol výšku 

10 850 722 €, z toho v hlavnej činnosti 10 784 132 € a v podnikateľskej činnosti 66 590 €. 

V porovnaní s rokom 2011 dosiahla fakulta v roku 2012 vyššie výnosy o 354 488 €, a to 
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predovšetkým z príspevkov iných inštitúcií a organizácií na projekty a z dotácie zo 

štátneho rozpočtu. V podnikateľskej činnosti boli výnosy o 53 784 € nižšie z dôvodu 

menšieho počtu realizovaných zákaziek archeologického výskumu v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom. 

Náklady fakulty v sledovanom roku predstavujú výšku 10 441 141 €, z toho 

mzdové náklady a OON 5 641 343 € a povinné odvody do poisťovní 1 659 636 €. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli v roku 2012 náklady nižšie o 138 857 €, tieto 

súvisia najmä so znížením nákladov na knihy a časopisy, na nákup drobného hmotného 

majetku, na opravy a údržbu stavieb (v predchádzajúcom roku boli vyššie investície do 

vybavenia učební), vložné na konferencie, mzdy a s tým súvisiace odvody a štipendiá 

doktorandov. Čerpanie mzdových prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov 

bolo vo výške 4 889 041,45 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 69 530,91 € 

menej, a to najmä z dôvodu nižšieho stavu pracovníkov v priemere o 5,986. Priemerná 

mesačná mzda zamestnanca dosiahla výšku 1 008,30 €, čo v porovnaní s rokom 2011 

predstavuje zvýšenie priemernej mzdy o 0,59 €, v percentuálnom vyjadrení predstavuje 

tento nárast 0,01%. Priemerné mesačné platy podľa kategórií zamestnancov: pedagogickí 

1 133,00 €, vedeckí 916,00 €, neučiteľskí 729,00 €. V porovnaní s rokom 2011 došlo 

k nárastu priemerných mesačných platov u pedagogických zamestnancov o 3,00 €, 

u ostatných kategórií zamestnancov došlo k zníženiu, a to u vedeckých o 22,00  € a u 

neučiteľských o 4,00 €.   

Pedagogickú, vedeckovýskumnú, hospodársko-správnu a prevádzkovú činnosť 

v roku 2012 zabezpečovalo v prepočítanom počte 404,07 zamestnancov, z toho 255,96 

učiteľov, 50,52 vedeckých zamestnancov, 30,02 administratívnych zamestnancov 

dekanátu, 4,25 zamestnancov informačných technológií, 33,62 odborných zamestnancov 

katedier, ústrednej a čiastkových knižníc, 17,19 administratívnych zamestnancov katedier, 

12,50 zamestnancov prevádzky.  

Študentom doktorandského štúdia v prepočítanom počte 172 boli v roku 2012 

vyplatené štipendiá v úhrnnej výške 1 180 905 €. Priemerné mesačné štipendium 

doktoranda bolo 572 €. V porovnaní s rokom 2011 sa znížil priemerný počet interných 

doktorandov o 17, priemerné mesačné štipendium sa zvýšilo o 18 €, náklady na štipendiá 

doktorandov boli nižšie o 5,95 %. Dôvodom nevyčerpaných štipendií doktorandov vo 

výške 46 224 € boli prerušenia štúdia, materské dovolenky a zahraničné pobyty.  

Podmienky pre priznanie sociálneho štipendia k 31. 12. 2012 splnilo 268 

študentov, čo z  počtu študentov 1. a 2. stupňa štúdia (3 620) predstavuje 7,40% študentov 
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(v roku 2011 7,06%). Sociálne štipendiá boli vyplatené v úhrnnej výške 443 010 €. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom poberalo sociálne štipendium v priemere o 80 

študentov menej, ale náklady na sociálne štipendiá boli vyššie o 30 995 €. Motivačné 

štipendium bolo priznané 697 študentom v úhrnnej výške 180 900 €; nedočerpané 

motivačné štipendiá vo výške 8 394 € budú vyplatené študentom v letnom semestri 

akademického roku 2012/2013.  

Okrem nákladov na mzdy a na odvody do poisťovní boli náklady fakulty v roku 

2012 vynaložené najmä na vybavenie učební prístrojovou technikou, na nákup piatich 

interaktívnych tabúľ (11 000 €), osem projektorov (19 750 €), 12 počítačov do počítačovej 

učebne (8 400 €), ozvučenie učebne (3 100 €), vybavenie zasadačiek vedeckej rady 

a dekana interaktívnou tabuľou, resp. projekciou (6 500 €), vybavenie učební školským 

nábytkom (11 360 €), rekonštrukcie sociálnych zariadení (14 600 €), odstránenie 

následkov havárií (kanalizácia v malom dvore a v školskej jedálni) (14 700 €), 

elektroinštalačné práce (19 000 €), podlahárske práce (13 200 €), maliarske práce (11 700 

€) a na bežné opravy a údržbu (výmena poškodených radiátorov a termoregulačných 

ventilov, opravy okien, sklenárske práce, pomocné práce a pod.) (7 500 €). Pretrvávajúcim 

problémom je zabezpečovanie požiadaviek na opravy a údržbu katedier a pracovísk 

fakulty so sídlami v budovách univerzity.  

 

Náklady fakulty v roku 2012 
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 V školskej jedálni fakulty bolo študentom v roku 2012 vydaných 25 087 (10 419) 

hlavných jedál. Školskú jedáleň prevádzkuje spoločnosť GAST TOM, s. r. o. Denný 

priemer hlavných jedál podaných študentom bol 100,35 jedál (55,55). 

 Fond reprodukcie tvorí fakulta z odpisov nehmotného a hmotného majetku. Na 

obstaranie a technické zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku boli v roku 2012 

vynaložené finančné prostriedky vo výške 60 754 €, z toho 22 946 € z dotácií zo štátneho 

rozpočtu a 37 808 € z vlastných zdrojov. Výdavky boli vynaložené najmä na prístrojové 

vybavenie učební a na nákup výpočtovej techniky.  

Štipendijný fond bol tvorený z dotácií zo štátneho rozpočtu a z výnosov zo 

školného. 

V súlade s platnou kolektívnou zmluvou bol sociálny fond v roku 2012 tvorený zo 

zostatku z predchádzajúceho roku vo výške 24 786,50 € a s 1,25% prídelom zo súhrnu 

funkčných platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok vo výške 

46 290,39 €. Čerpaný bol na stravovanie zamestnancov formou príspevku vo výške 

30 052,38 €, na regeneráciu pracovných síl zamestnancov 14 958,00 €, na príspevok na 

doplnkové dôchodkové poistenie 4 434,90 €, na sociálnu výpomoc 1 000 €, príspevok na 

stretnutie s dôchodcami bývalými zamestnancami fakulty 333 €. Stav sociálneho fondu 

k 31. 12. 2012 bol 20 298,61 €. 

 V roku 2012 bola fakulte poskytnutá bežná dotácia vo výške 9 522 067 €, zostatok 

bežnej dotácie z roku 2011 bol 1 479 951,53 €, čerpanie bežnej dotácie v roku 2012 bolo 

9 387 626,98 €. Zostatok bežnej dotácie z roku 2012 je vo výške 1 614 391,55 €, 

pozostáva z finančných prostriedkov na výplatu decembrových miezd a odvodov vo výške 

560 965,74 € zostatku na pokračujúce úlohy VEGA vo výške 38 325,03 €, projekty APVV 

vo výške 13 050,15 €, účelové prostriedky na prevádzku SAS  a na štipendiá zahraničných 

stážistov v rámci bilaterálnych dohôd, zostatku na doktorandské štipendiá, na mzdy 

a odvody, tovary a služby, pedagogické praxe vo výške, na sociálne a motivačné 

štipendiá..  

  Kapitálové dotácie v roku 2012 boli fakulte poskytnuté len na grantové úlohy 

VEGA vo výške 28 905 €. Kapitálové dotácie boli čerpané na obstaranie nehmotného 

a hmotného majetku vo výške 22 945,98 €; do roku 2013 bola prenesená nedočerpaná 

dotácia vo výške 5 959,02 €. 

   Celkové náklady fakulty v kalendárnom roku 2012 dosiahli výšku 10 411 141 €. 

Vynaložené boli na zabezpečenie pedagogického procesu v troch stupňoch štúdia, na 
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riešenie výskumných úloh, na rozvoj a na sociálne služby pre študentov; 66,5 % 

z celkových nákladov bolo vynaložených na mzdy, odvody a OON, 12,5 % na štipendiá 

a 11,7 % na tovary a služby, 9,3 % na tvorbu štipendijného fondu, odpisy, 

vnútroorganizačné prevody.  Hospodársky výsledok fakulty v roku 2012 bol zisk vo výške 

381 877,42 €. Tento zisk je výsledkom pridelenia vyššej dotácie zo štátneho 

rozpočtu, finančných prostriedkov získaných na projekty od zahraničných a domácich 

inštitúcií, zostatku finančných prostriedkov z roku 2011 a k tomu nečerpanie adekvátnych 

nákladov.  

 Súčasťou tejto časti správy je tabuľková časť (Príloha 3, tabuľky 1 až 25). 

 

 

 

6.6 Oblasť ľudských zdrojov 

 

V roku 2012 pokračovala stabilizácia počtu pedagogických, vedeckovýskumných 

i administratívnych pracovníkov fakulty s cieľom udržať počet prijímaných študentov na 

úrovni predchádzajúcich rokov a zároveň naďalej zlepšovať kvalifikačnú štruktúru fakulty 

a zintenzívňovať výsledky dosahované jej pedagogickými i vedeckovýskumnými 

pracovníkmi vo vedeckej činnosti. FiF UK sa v porovnaní s rokom 2011 podarilo ešte 

mierne zlepšiť kvalifikačnú štruktúru v kategórii odborných asistentov – dosiahnutým 

výsledkom sa podľa štatistík ministerstva školstva v tomto ukazovateli zaradila medzi 

najlepšie fakulty na Slovensku. Počet profesorov i docentov sa v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom stabilizoval.  

Fakultné kritériá na habilitácie docentov a menovanie profesorov sú nastavené tak, 

aby zohľadňovali špecifiká spoločenskovedných a humanitných disciplín a zároveň 

garantovali vysokú kvalitatívnu úroveň adeptov na získanie vedecko-pedagogickej 

hodnosti. Vedecká rada FiF UK dbá na dodržiavanie týchto kritérií.  

V oblasti ľudských zdrojov a personálneho manažmentu fakulta v súlade so 

strategickou líniou rozvoja a prijatým racionalizačným projektom naďalej venovala 

hlavnú pozornosť počtu, kvalite a štruktúre vysokoškolských učiteľov a vedecko-

výskumných zamestnancov podľa jednotlivých kategórií s cieľom: 

a. posilniť kategóriu profesorov a docentov, a tým zabezpečiť adekvátne 

personálne garancie tak na zabezpečenie kvality vzdelávacieho procesu a 
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vedeckého výskumu, ako aj na získanie akademických práv (akreditácia 

študijných odborov a študijných programov), 

b. znižovať vek, v ktorom učitelia a vedeckí pracovníci dosahujú vedecko-

pedagogické hodnosti  profesorov a docentov,  

c. rozvíjať internú formu doktorandského štúdia a vytvárať podmienky, aby 

sa jeho úspešní a kvalitní absolventi stali zdrojom generačnej obmeny 

pedagogického zboru. 

Fakulta má od roku 2005 vypracovaný plán štruktúry a rozvoja ľudských zdrojov, 

ktorý každoročne vyhodnocuje a aktualizuje na základe rokovania vedenia fakulty 

s vedúcimi katedier (spravidla v máji príslušného kalendárneho roka). Aktualizácia sa 

potom premieta do novelizácie systemizácie funkčných miest na fakulte, ktorú na návrh 

dekana schvaľuje akademický senát fakulty vždy v júni s platnosťou spravidla na 1 rok. 

Jedným z kľúčových faktorov fakultnej personálnej politiky je aj otázka zlepšovania 

vekovej štruktúry učiteľov a výskumných pracovníkov s osobitným zreteľom na 

znižovanie veku profesorov a docentov.  

 

Tabuľka č. 28 

Veková štruktúra pedagogických zamestnancov fakulty v roku 2012: 
 

Vek profesori docenti odborní asistenti 

 spolu ženy spolu ženy spolu ženy 

25-29 - - - - 5 1 

30-39 - - 12 - 55 32 

40-49 3 2 16 7 31 20 

50-59 18 7 21 16 24 16 

60-64 17 5 15 6 18 14 

65 a viac 4 0 4 4 1 1 

Spolu 42 14 68 33 134 84 

 

 

 

6.7 Oblasť IT a rozvoja a riadenia kvality 

 

Filozofická fakulta užíva výučbové, knižničné, pracovné a pomocné priestory 

v budovách na Gondovej ulici, na Múzejnej ulici, na Šafárikovom námestí a na Štúrovej 

ulici. Priestory sú situované v centre mesta. V správe fakulty sú priestory v budovách na 

Gondovej a Štúrovej ulici. Priestory užívané fakultou na Šafárikovom námestí a na 

Múzejnej ulici spravuje Rektorát UK. Hlavná/centrálna budova fakulty na Gondovej ulici 
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je pamiatkovo chráneným objektom. Bola postavená ako posádková správa vojenského 

veliteľstva, neskôr v nej sídlila vláda. Pokračujúca adaptácia priestorov pre potreby 

pedagogického procesu si vyžaduje nemalé finančné prostriedky, podobne aj udržiavanie 

budovy v prevádzkyschopnom stave generuje zvýšené nároky na prevádzkové náklady. 

Pedagogický proces sa uskutočňuje v 98 učebniach s celkovou kapacitou  2 773 miest; 

z tohto počtu je 20 učební s kapacitou 1 435 miest vybavených stabilnou videoprojekciou, 

9 učební s kapacitou 125 miest výpočtovou technikou, 2 prekladateľsko-tlmočnícke 

učebne s kapacitou 22 miest, 2 jazykové laboratóriá s kapacitou 48 miest, a ďalšie 

špecializované učebne: multimediálna, televízne štúdio, rozhlasové štúdio, archeologický 

seminár, japonologické centrum, hudobná študovňa. V nadväznosti na počet študijných 

odborov, špecializácií a kombinácií, ktorých štúdium fakulta zabezpečuje, ako i rastúci 

počet študentov za ostatné tri roky bola zvýšená kapacita výučbových priestorov o 12 

nových učební s kapacitou 334 miest rekonštrukciou pomocných priestorov (údržbárske 

dielne, telefónnej ústredne) a rekonštrukciou pracovných priestorov. 

K výučbe študijných programov majú jednotlivé katedry k dispozícii štyri satelitné 

programy, prenosné učebné pomôcky v zložení 58 dataprojektorov, 27 spätných 

projektorov, 21 kamier, 32 fotoaparátov, 32 videorekordérov, 14 DVD prehrávačov, 17 

CD prehrávačov, 34 magnetofónov, 41 diktafónov, 36 televíznych prijímačov a 23 

rádioprijímačov.  

Využívanie výučbových priestorov fakulty nie je striktne katedrovo obmedzené, 

takže sa nedá jednoznačne stanoviť priestorové, materiálne či informačné vybavenie, ktoré 

je k dispozícii pre výučbu študentov konkrétneho študijného odboru/programu. Pri tvorbe 

rozvrhu na nasledujúci školský rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii 

výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným 

informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť. FiF 

UK má k dispozícii niekoľko plne modernizovaných učební, kde jeden počítač pripadá na 

jedného študenta (napr. G – 8). Okrem toho sú k dispozícii jazykové laboratóriá, učebne 

určené pre e-learning, učebne s trvale inštalovanými dataprojektormi. V drvivej väčšine 

učební je port umožňujúci pripojenie na sieť. 

Pre študentov je voľne prístupná počítačová miestnosť G 7 (11 počítačov) , ktorú 

spravuje a prevádzkuje Študentská komora AS FiF UK. V každej seminárnej miestnosti sú 

umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti 

tiež v priestoroch Ústrednej knižnice. So sťažnosťami študentov na obmedzený prístup 

k IT sa vedenie fakulty posledné roky nestretáva. Rastie tiež počet študentov s vlastnými 
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notebookmi, pre ich potreby fakulta okrem pevných sieťových portov zabezpečila 

v uplynulom období možnosť WIFI pripojenia v priestoroch všetkých budov fakulty.  

 

 

Vybavenie FiF UK výpočtovou technikou (stav k 31.12.2012) 

Celkový počet počítačov: 760; všetky sú pripojené na internet 

Počítače – štruktúra:  

Typ PC 

Pentium IV 290 

Pentium IV – dvojjadrový procesor 228 

Notebooky (Pentium IV)  90 

Notebooky  

(Pentium IV – dvojjadrový procesor) 

  

152 

 

Periférne zariadenia: 

Dataprojektory  58 

Tlačiarne  281 

Scannery  49 

 

Počítačové vybavenie pracovísk FiF UK spolu (okrem katedier): 

 

počítače  106 

tlačiarne  49 

notebooky 15 

dataprojektory 18 

scannery 2 

 

Počítačové vybavenie katedier: 

Katedra Počítače Notebooky Tlačiarne Dataprojektory 

andragogiky 11 3 6 2 

anglistiky a amerikanistiky 16 5 12 2 

archeológie 14 10 10 1 

archívnictva a PVH 9 7 5 1 

dejín výtvarného umenia 6 4 4 0 

estetiky 8 9 7 1 

etnológie a kultúrnej antropológie 16 8 12 4 

filozofie a dejín filozofie 28 20 14 4 

germanistiky, nederlandistiky a 

škandinavistiky 21 10 15 1 

hudobnej vedy 9 15 6 3 

jazykov a kultúr krajín vých. Ázie 9 7 7 0 

jazykov 8 1 7 1 
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klasickej a semitskej filológie 8 1 5 0 

knižničnej a informačnej vedy 40 4 8 2 

kulturológie 7 5 6 1 

logiky a metodológie vied 7 9 3 2 

maďarského jazyka a literatúry 8 2 4 0 

marketingovej komunikácie 10 6 3 1 

pedagogiky 13 8 10 2 

politológie 36 23 7 4 

psychológie 44 20 12 0 

romanistiky 15 4 8 0 

porovnávacej religionistiky 2 4 3 0 

ruského jazyka a literatúry 5 4 5 1 

slovenských dejín 13 5 7 1 

slovanských filológií 6 2 4 1 

slovenského jazyka 15 7 9 1 

slovenskej literatúry a literárnej vedy 9 5 8 0 

sociológie 17 10 12 1 

všeobecných dejín 11 5 3 0 

žurnalistiky 41 4 8 3 

 

Fakultná sieť 

Centrum siete je v budove na Gondovej ulici, kde je od roku 1998 v prevádzke sieť 

postavená na štruktúrovanej kabeláži TP. V roku 2003 bola prevedená výmena aktívnych 

prvkov siete, čím sa prenosová rýchlosť zvýšila z 10Mbit na 100Mbit. Prepojenie na sieť 

UK je realizované optickým káblom, rýchlosťou 1000Mbit. V roku 2007 boli vymenené 

hlavne aktívne prvky siete, čím sa zvýšila prenosová rýchlosť zo 100Mbit na 1Gbit medzi 

rozvodňami R1 a R2. Súčasne sa zvýšila rýchlosť prepojenia na sieť UK na 1Gbit 

realizovaná optickým káblom. 

Počítače na pracoviskách v budove UK na Šafárikovom námestí, resp. Múzejnej 

ulici sú pripojené do siete RUK, využívajú prítomnú štruktúrovaná sieť TP a 100Mbit 

aktívne prvky. Táto budova je priamo pripojená na kostru siete UK. 

Pracoviská na Štúrovej ulici majú od r. 1999 štruktúrovanú sieť TP. K sieti RUK je 

pripojená optikou 100Mbit. 

V rámci fakulty sú od leta 2007 možnosti pripojenia WIFI na chodbách a 

kanceláriách susediacich s veľkým a malým dvorom fakulty na Gondovej ulici. 

Technológia WIFI (Wireless Fidelity) slúži na bezdrôtové pripojenie prenosných zariadení 

ako notebook, PDA, MDA, mobil do siete UK. Sprístupňuje služby IIKS UK a Internetu 

pre potreby vyučovacieho procesu alebo vedeckej činnosti z miest na to vyhradených. 

Táto služba je určená študentom a pracovníkom UK. V roku 2010 bolo z technických 
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príčin realizované nové prepojenie optickým káblom budovu na Gondovej s rektorátom a 

to s rýchlosťou 1Gbit. Súčasne došlo k výmene aktívnych prvkov za manažovateľné 

aktívne prvky a prechod za univerzitný firewall. 

 

Servery 

Elektronickú poštu, ako aj ďalšie služby zabezpečujú pre FiF UK servery MAIL1 a 

MAIL2, pracujúce pod operačným systémom Debian GNU/Linux, ktoré sú umiestnené 

v priestoroch referátu informačnej technológie na Gondovej ulici. 

Okrem týchto serverov sú vo fakultnej sieti zapojené ďalšie:  

PHOBOS (Debian GNU/Linux) je využívaný ako záložný DNS a DHCP server 

určený na odstránenie po migrácii. 

Pluto (Windows server 2003 – standard edition) slúži ako terminálový server pre 

slabšie stanice a na ktorom beží zálohovanie dát užívateľov, Merkur slúži ako doménový 

kontrolér, pracujúci s operačným systémom (Windows server 2008 – standard edition), 

DC2 krtory slúži ako záložný doménový kontrolér (Windows server 2008 R2 Standard 

edition). 

V priebehu rokov 2009/10 sa na fakulte začalo s migráciou serverov do virtuálneho 

prostredia. Na tento účel boli využité bezplatné technológie od firiem Citrix a VMware. 

Technológia Citrix XenServer je využívaná na virtualizáciu linuxových serverov a beží na 

serveri SHADOW, v roku 2010 bola väčšina serverov s operačným systémom windows 

premigrovaná do virtuálneho prostredia na server ASTRA(VMware ESXi). 

 

Technická charakteristika jednotlivých serverov 

1. MAIL1: IBM Xeon  3.2 GHz, 2048 MB RAM, 3 x 300 GB HDD, Debian 

GNU/Linux 4.0 

2. MAIL2: IBM Xeon 3.2 GHz, 2048 MB RAM, 3 x 300 GB HDD, Debian 

GNU/Linux 4.0 

3. SHADOW: DELL Xeon 2GHz, 12G RAM, 2,7 TB HDD, XenServer 

4. ASTRA: IBM  Quad-Core AMD Opteron 2.3 GHz, 20GB RAM, 3 x 1 TB HDD, 

VMware 4.1 

Koncom roku 2011 bola spustená a a v priebehu roka 2012 prebiehala postupná generálna 

migrácia serverov Filozofickej Fakulty do prostredia univerzity na úrovni služieb. Služby 

DHCP a DNS sú v tejto chvíli odmigrované a čakajú náš ešte mailové služby a služby AD 
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spolu s novým designom politiky zdieľania ako aj politiky mailov. Celá táto operácia má 

zabezpečiť lepšiu dostupnosť, údržbu a škálovateľnosť služieb ako aj pokročilejšie 

virtualizovanie technológií za účelom zníženia nákladov prevádzky IT, ktoré sa započalo 

v uplynulých rokoch 

 

Mailový cluster 

V roku 2007 bol do prevádzky spustený mailový cluster pozostávajúci zo serverov 

MAIL1 a MAIL2 pracujúcich pod operačným systémom Debian GNU/Linux 

s dostatočnou diskovou kapacitou.  Mailové riešenie je realizované pomocou open-source 

aplikácií (mail-server, antivirus, antispam, databaza, atd.), kde nebolo potrebné zakupovať 

ďalšie licencie.  Zmenil sa komunikačný protokol z POP3 na IMAP, čím sa zabezpečilo, 

že pošta zostáva uložená na serveroch a je prístupná cez webové rozhranie z celého sveta.  

S využitím univerzitného jednotného autentifikačného systému (JAS) boli vygenerované 

mailové účty pre všetkých študentov fakulty (cca 4500 účtov).  

Počet serverov na fakulte: 17 v skladbe 

7 virtuálnych s operačným systémom Windows server 

5 virtuálnych s operačným systémom Linux 

5 fyzických serverov 

V priebehu roka 2013 budú 2 až 4 fyzické servery postupne odstavene a ďalšie virtuálne 

(cca 3-4) servery ktoré už nebudú potrebne pre prevádzku na FiF UK. 

 

Software 

Od r. 2000 realizuje fakulta program používania legálneho softwaru. Pod to spadá: 

využitie ponuky firmy Microsoft na legalizáciu existujúcich inštalácií MS Windows a MS 

Office a následný nákup ďalších potrebných licencií cez program Select, podporovaný aj 

Ministerstvom školstva SR, plošný nákup licencií a každoročných updatov na antivírový 

systém NOD 32, ale aj nasadzovanie open-source riešení (zatiaľ najmä v oblasti serverov). 

Od apríla 2006 začala fakulta využívať licenciu Campus Agreement ( CA ) uzavretou 

medzi MŠ SR a firmou Microsoft. 
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Systém zabezpečovania kvality 

Na Filozofickej fakulte UK sa systém zabezpečovania a riadenia kvality začal 

udomácňovať od akademického roka 1998/99, keď fakulta vypracúvala podklady pre 

medzinárodnú akreditáciu CRE a autoevaluačný spis. Od septembra roku 2010 sa na 

Univerzite Komenského systém kvality realizuje na základe Vnútorného predpisu UK č. 

13/2010 – Smernica rektora UK – Pravidlá priebežného hodnotenia kvality 

poskytovaného vzdelávania na UK. Univerzita mala za úlohu podať prvú správu 

o zabezpečovaní systému kvality do 31. augusta 2012. V rámci prípravy podkladov pre ňu 

sa ešte roku 2011 na fakulte vypracovala SWOT-analýza, ktorá bola východiskom pre 

Interný systém zabezpečovania kvality UK, ktorý sa má definitívne dopracovať v priebehu 

roka 2013. Získané informácie nás presviedčajú, že doteraz využívané hodnotenia 

poskytujú reálny obraz o úrovni všetkých rozhodujúcich činností, usmerňuje pozornosť na 

dôležité trendy vývoja, odhaľujú silné i slabé stránky a prispievajú ku skvalitňovaniu tak 

organizačných štruktúr, ako aj vedecko-pedagogických procesov. 

Za jeden z významných nástrojov procesu zabezpečovania a riadenia kvality 

pokladá fakulta aj študentskú anketu. Vedenie FiF UK ju v súlade s § 70 ods. 1 písmeno h) 

zákona o vysokých školách realizuje už od roku 2003. V podmienkach fakulty bola anketa 

doteraz organizovaná viacerými spôsobmi: V rokoch 2003-2004 bol anketový dotazník 

spolu s informačným letákom pre študentov distribuovaný na všetky katedry. Súčasne bol 

zverejnený na domovskej webovej stránke fakulty s upozornením, že študenti, ktorí sa 

chcú vyjadriť k hodnoteniu kurzov a pedagógov, ho môžu vyplniť online a vo vytlačenej 

podobe ho môžu vhodiť do schránky umiestnenej na prízemí budovy fakulty na Gondovej 

ulici. Obsah schránky pravidelne vyberala poverená osoba a odovzdané anketové 

dotazníky sa sústreďovali u príslušného prodekana. V roku 2005 fakulta realizovala 

anketu elektronickou formou (v spolupráci s UK). Po zadaní identifikačného čísla svojho 

študentského preukazu mohli študenti priamo na webovej stránke univerzity vyplniť 

príslušné položky dotazníka.  

Od roku 2006 sa fakulta vrátila k pôvodného modelu, ktorý však v roku 2007 

obohatila o ďalšiu formu sprístupňovania anketových dotazníkov. Okrem sprístupnenia 

dotazníkov na webovej stránke fakulty, ich rozširovania v tlačenej podobe 

prostredníctvom katedier využila na tento účel aj študijné oddelenie: študentom, ktorí sa 

dostavili na študijné oddelenie v rámci povinnej kontroly študijných výsledkov, bol 

poskytnutý dotazník s prosbou o jeho anonymné vyplnenie a odovzdanie do schránky na 

prízemí budovy fakulty na Gondovej ulici.  



 52 

V roku 2010 sa študentská anketa na FiF UK neuskutočnila. V súvislosti s 

implementáciou systému AIS2 sa predpokladalo, že dotazník sa na celouniverzitnej úrovni 

pripraví práve v tomto systéme, avšak do konca akademického roka 2009/2010 sa 

vzhľadom na iné implementačné priority príslušný modul nespustil. V máji a júni 2011 sa 

študentská anketa na fakulte realizovala tradičným spôsobom. Poslucháči mohli počas 

zápočtového týždňa a celého skúškového obdobia vyplniť všeobecne prístupný dotazník 

a odovzdať ho buď v papierovej alebo elektronickej podobe.  

 

Tabuľka č. 29  

Výsledky študentskej ankety v rokoch 2006 – 2011 

 2006  2007  2008  2009  2011 

Počet vyplnených dotazníkov  337  326  192  303  141 

Počet hodnotených kurzov  156  202  113  173  87 

Počet hodnotených pedagógov  116  169  96  127  71 

Počet hodnotených katedier  24  28  26  28  16 

Priemerné hodnotenie fakulty  41,5*  45,2*  45,5*  39,8*  41,7* 

* Škála hodnotenia od 20 - 100 bodov (čím menej bodov, tým lepšie hodnotenie)  

** Škála hodnotenia od 24 - 120 bodov (čím menej bodov, tým lepšie hodnotenie)  

 

Pokles počtu odovzdaných dotazníkov bol s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený 

výpadkom v akademickom roku 2009/10. Bez ohľadu na tieto príčiny však vedenie 

fakulty nebolo spokojné s mierou zapojenia sa študentov do ankety, a preto bol príslušný 

prodekan poverený prípravou jej nového, efektívnejšieho modelu. V  priebehu skúškového 

obdobia letného semestra akademického roku 2011/2012 fakulta tak po prvý raz využila 

elektronický dotazník, ktorý pre ňu na základe vlastných skúseností pripravila a 

sprevádzkovala Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Výsledky ankety boli pre 

členov akademickej obce FiF UK on line sprístupnené na https://anketa.uniba.sk/fphil/, 

kde ich možno nájsť aj v súčasnosti. Do ankety sa zapojilo spolu 495 študentov, čo je 12% 

ich celkového počtu. Vedenie fakulty zverejnilo na fakultnom webe stanovisko 

k výsledkom tejto ankety a vzhľadom na priaznivé odozvy na túto anketovú formu sa 

rozhodlo využiť ju aj v nasledujúcom akademickom roku.  

 

https://anketa.uniba.sk/fphil/
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7 Pracoviská  FiF UK  

 
V úlohe vedeckých a pedagogických pracovísk na FiF UK pôsobí 31 katedier 

(pozri organigram fakulty, bod 5), ktoré sa v rámci vnútornej štruktúry ďalej členia na 

sekcie a oddelenia (sekcia klasickej archeológie na katedre archeológie, sekcia vedeckého 

výskumu na katedre etnológie a kultúrnej antropológie, sekcia historickej hudobnej vedy a 

sekcia systematickej hudobnej vedy na katedre hudobnej vedy, sekcia klasickej filológie 

a sekcia semitskej filológie na katedre klasickej a semitskej filológie, sekcia základných 

teoretických disciplín, sekcia klinickej a poradenskej psychológie, sekcia sociálnej 

psychológie, organizačnej a pracovnej psychológie, sekcia edukačnej psychológie a 

oddelenie biopsychológie na katedre psychológie, sekcia francúzskeho jazyka a literatúry, 

talianskeho jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, portugalského jazyka 

a literatúry, rumunského jazyka a literatúry na katedre romanistiky, sekcia slovenčiny ako 

cudzieho jazyka na katedre slovenského jazyka a pod.).  

Okrem katedier na FiF UK pôsobia aj informačné pracoviská fakulty (Ústredná 

knižnica FiF UK), účelové zariadenia fakulty (Poradenské a vydavateľské centrum FiF 

UK Stimul, Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít), Studia Academica Slovaca 

– centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, Centrum medzinárodných a teritoriálnych 

štúdií, Centrum rodových štúdií. 

Organizačno-technický chod fakulty riadi a zabezpečuje dekanát FiF UK so 

svojimi sekretariátmi, útvarmi, oddeleniami a referátmi (sekretariát dekana, sekretariát 

prodekanov a referát pre zahraničné styky, študijné oddelenie so sociálnym referátom, 

ekonomické oddelenie, personálne oddelenie, prevádzkové oddelenie, referát CO, 

požiarnej ochrany a bezpečnosti práce, referát vedeckej a výskumnej činnosti a referát 

informačných technológií). 

Aktuálne údaje o jednotlivých pracoviskách FiF UK, ich vedúcich, zamestnancoch, 

učiteľoch, vedeckých a odborných pracovníkoch spolu s ich pracovnými adresami FiF UK 

každoročne aktualizuje a zverejňuje na webových stránkach fakulty a jednotlivých 

katedier. 
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8.     Činnosť Akademického senátu FiF UK 

 

Akademický senát Filozofickej fakulty UK sa v roku 2012 zišiel na piatich 

riadnych zasadnutiach. Rokovania AS FiF UK možno rozdeliť do štyroch tematických 

oblastí: (1) štúdium a prijímacie konanie, (2) vnútrofakultná organizácia, (3) hospodárenie 

fakulty, (4) personálno-organizačné otázky. 

V oblasti štúdia a organizácie prijímacieho konania na Filozofickú fakultu UK 

senát dňa 23. 1. 2012 schválil zoznam otváraných študijných programov magisterského 

štúdia pre akad. rok 2012/2013 spolu s pravidlami prijímacieho konania platnými pre tento 

stupeň štúdia. V rámci zasadnutia zároveň zobral na vedomie informáciu prodekana 

Múcsku o akreditácii nových študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia 

realizovaných od septembra 2012. Na zasadnutí 30. 4. 2012 senát prerokoval a zobral na 

vedomie návrh prodekanky Lubelcovej o dodatočne otváraných magisterských študijných 

programoch v akad. roku 2012/2013 s podmienkou ich akreditácie do konca júna 2012 

(andragogika, muzeológia a kultúrne dedičstvo). Na júnovom zasadnutí (18. 6.) senát 

schválil zoznam bakalárskych študijných programov otváraných v akad. roku 2013/2014, 

ako aj  pravidlá prijímacieho konania. Na tomto zasadnutí na návrh prodekana Vojtecha 

prerokoval a schválil novelizáciu Študijného poriadku Filozofickej fakulty UK. Na 

októbrovom zasadnutí (26. 11.) schválil v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 

o vysokých školách študijné programy magisterského štúdia otvárané v akad. roku 

2013/2014 spolu s pravidlami prijímacieho konania.  

V oblasti vnútrofakultnej organizácie senát v tajnom hlasovaní zvolil nové zloženie 

Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK (18. 6.). Na tomto zasadnutí schválil takisto 

systemizáciu funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov a vedeckých 

pracovníkov FiF UK s platnosťou od 1. 9. 2012. Senát dňa 26. 11. 2012 zobral na vedomie 

informáciu dekana fakulty o zriadení Centra mayských štúdií.  

V oblasti hospodárenia fakulty senát schválil Rozpis dotácií a výnosov na rok 2012 

a Metodiku výkonového prideľovania mzdových prostriedkov katedrám na Filozofickej 

fakulte UK (30. 4.). Na júnovom zasadnutí bola schválená Výročná správa o činnosti 

a hospodárení FiF UK v roku 2011.  

V oblasti personálno-organizačnej sa senát venoval zabezpečeniu a organizácii 

doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK na uvoľnený mandát po doc. M. 

Chabadovi  (konali sa 24. 4. 2012), na uvoľnený mandát po prof. J. Baďuríkovi (konali sa 
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22. 5. 2012) a na uvoľnený mandát po Dr. Vopálenskej (konali sa 12. 12. 2012). V dňoch 

1. 3. a 24. 10. 2012 senát zabezpečil doplňovacie voľby do študentskej časti AS FiF UK. 

Po rezignácii doc. M. Rybářa na post predsedu senát poveril jeho riadením do konca 

volebného obdobia doc. M. Dobríkovú, podpredsedníčku ZČ AS FiF UK.   
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9.     Činnosť Ústrednej knižnice FiF UK 

 

Činnosť Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave (ďalej aj knižnica) je už niekoľko rokov orientovaná jednak na zabezpečenie 

knižnično-informačných služieb poslucháčom, pedagogickým a vedecko-výskumným 

pracovníkom fakulty, ako aj na spoluprácu pri riešení viacerých celouniverzitných 

knižničných úloh. 

Na plnení týchto úloh sa podieľajú pracovníci troch oddelení knižnice – oddelenia 

nadobúdania a spracovania fondov, bibliograficko-informačného oddelenia a oddelenia 

knižničných služieb. 

V roku 2012 bol knižničný fond doplnený o 8.445 knižničných jednotiek (kn. j.), 

z toho bolo 4.735 kníh, 2.365 časopisov, 1.345 záverečných prác.  

V rámci kníh bolo 2.026 kn.j. získaných kúpou, z toho 924 bolo kúpených 

z grantových finančných prostriedkov katedier (v hodnote 26.620 €), 215 kn. j. nadobudla 

knižnica z finančných prostriedkov (2.000 €) získaných z dotačného programu 

Ministerstva kultúry SR; 887 kn. j. v hodnote 8.207 €  bolo kúpených z pridelených 

finančných prostriedkov fakulty. Finančné prostriedky z grantov katedier vynaložené na 

knihy sú výrazne vyššie ako financie, ktoré má k dispozícii knižnica. Väčšina kníh 

nadobudnutých z grantov katedier je v príručkách riešiteľov jednotlivých grantov, len 

výnimočne sú niektoré k dispozícii pre ostatných riešiteľov v študovni knižnice, resp. 

v študovni čiastkovej katedrovej knižnice. Bolo by vhodné a žiaduce, aby sa pri 

objednávaní kníh z grantov prihliadalo i na počet riešiteľov a prípadne sa kúpili dva 

rovnaké tituly, z ktorých jeden by bol určený na prezenčné štúdium v študovni knižnice.  

Z finančných prostriedkov fakulty bol hradený i nákup požadovanej literatúry 

(knihy a časopisy) pre výmenných partnerov. Zahraničným výmenným partnerom bolo 

v priebehu roka 2012 odoslaných 318 zborníkov, 134 kníh, 256 čísel časopisov; 

výmenným partnerom na Slovensko sa zaslalo 160 zborníkov a 11 kníh. Od výmenných 

partnerov bolo získaných  430 kníh a viacero titulov časopisov v hodnote 8.891 €. 

Významná časť prírastku časopisov – 2.365 kn. j. – pozostáva zo starších ročníkov 

časopisov, keďže knižnica sa začala intenzívne venovať retrospektívnemu spracovaniu. 

Spracovaniu časopisov predchádzala revízia a rozsiahla obsahová previerka, overovanie 

na duplicitu, kompletizácia ročníkov a pod.  
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Knižnica odoberá 406 titulov časopisov (288 zahraničných titulov, 118 

slovenských titulov) v 475 exemplároch, z toho je 116 titulov získaných kúpou, ostatné 

tituly sa nadobúdajú  darom alebo výmenou. V priebehu roka 2012 sa značná pozornosť 

venovala využívaniu jednotlivých titulov, pri objednávaní časopisov na rok 2013 bolo 

7 titulov v hodnote 1.038 € zrušených z dôvodu nedostatočného využívania. Okrem 

tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 

79.500 titulov elektronických časopisov a 74.000 elektronických kníh.   

Naďalej bolo potrebné venovať značnú pozornosť záverečným prácam. Od roku 

2011 sa záverečné práce v elektronickej forme získavajú exportom z Akademického 

informačného systému a následne, po obhajobách, sa realizuje import do knižničného 

systému. Zatiaľ nie je táto agenda z organizačného a technického hľadiska 

bezproblémová, neustále je potrebné overovanie, ktoré práce boli obhájené a či všetky sú 

v knižnici a v knižničnom systéme. V roku 2012 bolo spracovaných 1.345 záverečných 

prác, ktoré sú sprístupňované podľa licenčných zmlúv.  

Získané dokumenty sa priebežne menne a vecne katalogizujú a spracované 

záznamy sú ihneď prístupné v súbornom online katalógu Univerzity Komenského; 

súčasne sa retrospektívne spracúvajú staršie dokumenty z centrálneho knižničného fondu a 

fondu integrovaných knižnično-informačných pracovísk – v roku 2012 bolo retrospektívne 

spracovaných  20.794 kn. j. V  súbornom online katalógu fakultných knižníc UK je 

445.672 bibliografických záznamov, ktoré majú 654.431 exemplárov (údaje sú 

k 10.1.2013);  z toho patrí filozofickej fakulte 144.207 bibliografických záznamov (34 % 

z celkového počtu) a 205.116 exemplárov -198.269 knihy a uzavreté ročníky časopisov, 

6.847 záverečné práce (31 % z celkového počtu).   

V roku 2012 bolo požičaných 93.087 knižničných jednotiek (82.938 kníh a 

kvalifikačných prác, 10.149 tlačených periodík), z toho sa 41.328 dokumentov požičalo 

prezenčne a  51.759 absenčne.   

Popri realizácii základných knižnično-informačných služieb (absenčné a prezenčné 

výpožičky), knižnica poskytuje aj špecializované knižnično-informačné služby ako je 

poskytovanie bibliografických informácií, spracovanie rešerší a bibliografických výstupov 

(310), vypožičiavanie dokumentov iným knižniciam prostredníctvom medziknižničnej 

výpožičnej služby (35 dokumentov) a súčasne i zabezpečenie dokumentov z iných knižníc 

pre čitateľov knižnice (12 dokumentov), kopírovacie služby a pod. 

Pre hodnotenie fakulty má značný význam publikačná činnosť pedagogických 

a vedecko-výskumných pracovníkov, ktorej evidenciu a spracovanie – vrátane 
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poskytovania potrebných výstupov a prehľadov – v plnom rozsahu zabezpečuje knižnica. 

Databáza publikačnej činnosti je počas celého roka priebežne aktualizovaná nielen o nové 

záznamy publikovaných prác, ale aj o citácie a recenzie. Celkový počet bibliografických 

záznamov fakulty v báze je 37.630, 31.317 ohlasov; 8.336 dokumentov bolo citovaných 

(údaje sú k 10.1.2013). V priebehu roka bolo z bázy publikačnej činnosti pripravených 

285 rôznych výstupov; priebežne, na základe požiadaviek katedier, sa robia aj osobné 

bibliografie ku konkurzom, kvalifikačným postupom, grantom.  

V priebehu roka sa uskutočňujú rôzne semináre, školenia (7), akcie informačnej 

výchovy (29) zamerané na vyhľadávanie v online katalógu a báze publikačnej činnosti, 

využívanie externých informačných zdrojov, spracovanie rešerší, prehľadov, posielanie 

elektronických žiadaniek, atď. Na začiatku akademického roka sú posilnené konzultačné 

služby v čitateľských priestoroch; pracovníci knižnice sa  individuálne venujú jednotlivým 

čitateľom (najmä poslucháčom 1. ročníka) a vysvetľujú postup pri vybavovaní 

požiadaviek, príprave rešerše a pod. Pracovníci knižnice už štvrtý rok zabezpečujú 

realizáciu kurzu Informačné zdroje, ktorý je určený doktorandom v dennej forme štúdia. 

Kurz je zameraný jednak na všeobecné informácie o systéme knižníc na Slovensku, 

Univerzite Komenského, vrátane ústrednej knižnice FiF, ako aj na prácu s plnotextovými 

knižnými, časopiseckými, bibliografickými a scientometrickými databázami i citačnými 

manažérmi. Na kurze sa v zimnom semestri v roku 2012 zúčastnilo 47 doktorandov. 

Počas roka sa uskutočnila revízia knižničného fondu katedry sociológie, pripravili 

sa podklady pre revíziu fondu katedry filozofie. Počas letných mesiacov sa ukončilo – po 

obsahovej previerke a vyraďovaní – retrospektívne spracovanie knižničného fondu na 

katedre maďarského jazyka. Koncom roka sa dohodla, resp. skonkretizovala užšia 

spolupráca s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiF UK jednak pri realizácii 

odbornej praxe študentov katedry, ako aj v oblasti mennej a vecnej katalogizácie (študenti 

budú v rámci cvičení katalogizovať zatiaľ nespracovaný starší fond knižnice do testovacej 

databázy, následne sa bibliografické záznamy nahrajú do súborného online katalógu).  

Mimoriadne pozitívna je skutočnosť, že knižnica získala 8 nových počítačov pre 

časť zamestnancov knižnice, ktorí pracovali na počítačoch starších viac ako 7-8 rokov. 

Bolo by potrebné pokračovať v obnove technického vybavenia knižnice aj v roku 2013. 

Čitateľské  priestory knižnice prešli v roku 2009 rozsiahlou rekonštrukciou 

a modernizáciou, čím sa výrazne rozšírili a skvalitnili podmienky na prezenčné štúdium 

a poskytovanie knižnično-informačných služieb. Problematické sú však skladovacie 

priestory, keďže v horizonte 3-5 rokov budú zaplnené a to napriek tomu, že knižnica 
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aktualizuje fond, vyraďuje neaktuálnu, nepotrebnú a poškodenú literatúru (v roku 2012 

bolo vyradených 3.088 kn.j.). Určitým riešením sa javí rekonštrukcia skladu na prízemí na 

Gondovej, ktorý je v mimoriadne zlom stave (pleseň, špina, vlhkosť, elektroinštalácia 

v katastrofálnom stave). Ak sa nepristúpi k rekonštrukcii tohto skladu, bude potrebné 

získať iný skladovací priestor. 

UK si v marci 2012 pripomenula 420. výročie narodenia učiteľa národov Jána 

Amosa Komenského. Pri tejto príležitosti knižnica, v spolupráci s Archívom UK 

a Vydavateľstvom UK, pripravila výstavu. Vystavené publikácie dokumentovali tvorbu a 

život J. A. Komenského; zaslúženú pozornosť vzbudzovalo jedno z najznámejších diel J. 

A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce z roku 1891. Knižnica sa významne podieľala i 

na príprave výstavy Život a dielo prof. PhDr. Eugena Paulínyho, DrSc. Výstava bola 

súčasťou medzinárodnej vedeckej konferencie Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii, 

12.12.-14.12.2012, konanej pri príležitosti 100. výročia narodenia tejto veľkej osobnosti 

slovenskej a slovanskej jazykovedy.  

Knižnica sa aktívne podieľala na celouniverzitnej „Komenského zbierke hračiek“, 

ktorá sa uskutočnila v rámci Týždňa slovenských knižníc. Zbierka mala mimoriadne 

pozitívny ohlas, celkom sa vyzbieralo viac ako 8.000 hračiek, z toho bola polovica 

z Filozofickej fakulty. Hračky boli poslané deťom do Tanzánie.  

Centrum vedecko-technických informácií SR ponúklo UK možnosť bezplatnej 

digitalizácie vedeckých publikácií. Knižnica túto príležitosť využila a pripravila na 

digitalizáciu doteraz vydané fakultné zborníky v tlačenej podobe. Takto sa vytvoria 

základy na perspektívne budovanie fakultného repozitára.  
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Štatistika - Ústredná knižnica FiF UK - 2012 
 

Stav knižničného fondu v knižničných jednotkách (kn. j.)   427.716   

 

Ročný prírastok -  spolu (kn. j.)   8.445 

z toho:   

 - kúpa - knihy 2.026 

 - kúpa - časopisy 14 

 - výmena - knihy 430 

 - výmena - časopisy 9 

 - dar - knihy 2.124 

 - dar - časopisy 17 

 - záverečné práce 1.345 

 - rekatalogizácia - knihy 94 

 - rekatalogizácia - časopisy 2.327 

 - náhrady 59 

 

Vyradené kn. j. 3.088  

 

Počet dochádzajúcich časopisov spolu: 406 titulov/ 475 exemplárov 

 - zahraničné 288 titulov 

 - domáce 118 titulov 

 

Počet kn. j. získaných pre výmenných partnerov 

 - knihy/kúpa 91 

 - knihy/výmena 38 

 - knihy/dar 135 

 - časopisy/kúpa 19 titulov/31 exemplárov 

 

Finančné náklady na nákup knižničného fondu 43.859 € 

z toho:   

 - rozpočet FiF UK 15.239 € 
    - knihy 8.891 € 

    - časopisy 6.348 € 

 - grant knižnice   1.629 € 

 - granty katedier 26.620 € 

 

Príjmy - zápisné, upomienky 2.658 € 

Poštovné 1.629 € 

 

Počet registrovaných čitateľov 5.136 

 - z toho počet študentov 3.015 

Výpožičky spolu 93.087 

 - absenčné 51.759 

 - prezenčné 41.328 

 - periodík (printové) 10.149 

Počet zaslaných upomienok 1.120 

Počet zhotovených kópií   26.554 
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Zborníky Filozofickej fakulty 
 

 

Aktuálny stav k 2.1.2013 

 

Názov ostatné číslo rok vydania 

Acta Andragogica č. 2/2011 2011 

Ethnologia Slovaca et Slavica č. 34/2011 2012 

Graecolatina et orientalia č. 33-34/2012 2012 

Historica č. 47/2008 2008 

Knižničná a informačná veda č. 23/2011 2011 

Logica et methodologica č. 7/2003 2003 

Musaica č. 27/2011 2012 

Paedagogica č. 24/2012 2012 

Philologica   č. 68/2012, 69/2012 2012 

Philosophica č. 36/2011 2011 

Psychologica č. 41/2012 CD 2012 

Žurnalistika č.25-26/2000-2001 2002 
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Príloha 1.  

Zoznam akreditovaných študijných programov FiF UK k 31. 12. 2012 

 

študijný program 

študijný odbor 1 stupeň forma 

štandardná 

dĺžka 

štúdia  

pedagogika pedagogika 1. denná 3,0 

andragogika andragogika 1. denná 3,0 

andragogika andragogika 1. externá 3,0 

filozofia filozofia 1. denná 3,0 

etika etika 1. denná 3,0 

estetika estetika 1. denná 3,0 

história história 1. denná 3,0 

archívnictvo archívnictvo 1. denná 4,0 

religionistika religionistika 1. denná 3,0 

dejiny umenia dejiny a teória umenia 1. denná 3,0 

muzikológia dejiny a teória umenia 1. denná 3,0 

muzeológia a kultúrne dedičstvo muzeológia 1. denná 3,0 

klasická archeológia klasická archeológia 1. denná 3,0 

slovenský jazyk a kultúra slovenský jazyk a literatúra 1. denná 3,0 

slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra 1. denná 3,0 

ruské a východoeurópske štúdiá slovanské jazyky a literatúry 1. denná 3,0 

hungarológia neslovanské jazyky a literatúry 1. denná 3,0 

čínsky jazyk a medzikultúrna 

komunikácia orientálne jazyky a literatúry 1. denná 4,0 

japonský jazyk a medzikultúrna 

komunikácia orientálne jazyky a literatúry 1. denná 4,0 

klasické jazyky klasické jazyky 1. denná 3,0 

arabský jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

bulharský jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

holandský jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

chorvátsky jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

maďarský jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

poľský jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

ruský jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

slovenský jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

švédsky jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

sociológia sociológia 1. denná 3,0 

kulturológia kulturológia 1. denná 3,0 
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etnológia etnológia 1. denná 3,0 

politológia politológia 1. denná 3,0 

psychológia psychológia 1. denná 3,0 

žurnalistika žurnalistika 1. denná 3,0 

žurnalistika žurnalistika 1. externá 3,0 

marketingová komunikácia masmediálne štúdiá 1. denná 3,0 

informačné štúdiá knižnično-informačné štúdiá  1. denná 3,0 

informačné štúdiá knižnično-informačné štúdiá  1. externá 3,0 

dejiny knižnej kultúry knižnično-informačné štúdiá  1. denná 3,0 

dejiny knižnej kultúry knižnično-informačné štúdiá  1. externá 3,0 

literárna komunikácia a knižnice knižnično-informačné štúdiá  1. denná 3,0 

literárna komunikácia a knižnice knižnično-informačné štúdiá  1. externá 3,0 

knižnično-informačné štúdiá knižnično-informačné štúdiá  1. denná 3,0 

knižnično-informačné štúdiá knižnično-informačné štúdiá  1. externá 3,0 

filozofia filozofia 2. denná 2,0 

estetika estetika 2. denná 2,0 

história história 2. denná 2,0 

archívnictvo archívnictvo 2. denná 1,0 

dejiny umenia dejiny a teória umenia 2. denná 2,0 

muzikológia dejiny a teória umenia 2. denná 2,0 

archeológia archeológia 2. denná 2,0 

slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra 2. denná 2,0 

ruské a východoeurópske štúdiá slovanské jazyky a literatúry 2. denná 2,0 

čínsky jazyk a medzikultúrna 

komunikácia orientálne jazyky a literatúry 2. denná 2,0 

japonský jazyk a medzikultúrna 

komunikácia orientálne jazyky a literatúry 2. denná 2,0 

klasické jazyky klasické jazyky 2. denná 2,0 

arabský jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

bulharský jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

holandský jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

chorvátsky jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

maďarský jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

poľský jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

ruský jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

slovenský jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

švédsky jazyk a kultúra v 

kombinácii prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

sociológia sociológia 2. denná 2,0 

etnológia a kultúrna 

antropológia etnológia 2. denná 2,0 

politológia politológia 2. denná 2,0 
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psychológia psychológia 2. denná 2,0 

informačné štúdiá knižnično-informačné štúdiá  2. denná 2,0 

informačné štúdiá knižnično-informačné štúdiá  2. externá 2,0 

informačné štúdiá (konverzný) knižnično-informačné štúdiá  2. denná 3,0 

informačné štúdiá (konverzný) knižnično-informačné štúdiá  2. externá 3,0 

pedagogika pedagogika 3. denná 3,0 

pedagogika pedagogika 3. externá 5,0 

systematická filozofia systematická filozofia 3. denná 4,0 

systematická filozofia systematická filozofia 3. externá 5,0 

estetika estetika 3. denná 4,0 

estetika estetika 3. externá 5,0 

všeobecné dejiny všeobecné dejiny 3. denná 4,0 

všeobecné dejiny všeobecné dejiny 3. externá 5,0 

slovenské dejiny slovenské dejiny 3. denná 4,0 

slovenské dejiny slovenské dejiny 3. externá 5,0 

pomocné vedy historické pomocné vedy historické 3. denná 4,0 

pomocné vedy historické pomocné vedy historické 3. externá 5,0 

muzikológia teória hudby 3. denná 4,0 

muzikológia teória hudby 3. externá 5,0 

literárna veda 

teória literatúry a dejiny 

konkrétnych národných literatúr 3. denná 4,0 

literárna veda 

teória literatúry a dejiny 

konkrétnych národných literatúr 3. externá 5,0 

slovenský jazyk slovenský jazyk a literatúra 3. denná 4,0 

slovenský jazyk slovenský jazyk a literatúra 3. externá 5,0 

slovenská literatúra slovenský jazyk a literatúra 3. denná 4,0 

slovenská literatúra slovenský jazyk a literatúra 3. externá 5,0 

slavistika slovanské jazyky a literatúry 3. denná 4,0 

slavistika slovanské jazyky a literatúry 3. externá 5,0 

východoázijské štúdiá orientálne jazyky a literatúry 3. denná 4,0 

východoázijské štúdiá orientálne jazyky a literatúry 3. externá 5,0 

klasické jazyky klasické jazyky 3. denná 4,0 

klasické jazyky klasické jazyky 3. externá 5,0 

všeobecná jazykoveda všeobecná jazykoveda 3. denná 4,0 

všeobecná jazykoveda všeobecná jazykoveda 3. externá 5,0 

translatológia prekladateľstvo a tlmočníctvo 3. denná 4,0 

translatológia prekladateľstvo a tlmočníctvo 3. externá 5,0 

sociológia sociológia 3. denná 4,0 

sociológia sociológia 3. externá 5,0 

etnológia a kultúrna 

antropológia etnológia 3. denná 4,0 

etnológia a kultúrna 

antropológia etnológia 3. externá 5,0 

politická veda teória politiky 3. denná 4,0 

politická veda teória politiky 3. externá 5,0 

klinická psychológia klinická psychológia 3. denná 4,0 

klinická psychológia klinická psychológia 3. externá 5,0 
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sociálna psychológia 

sociálna psychológia a 

psychológia práce 3. denná 4,0 

sociálna psychológia 

sociálna psychológia a 

psychológia práce 3. externá 5,0 

knižničná a informačná veda knižnično-informačné štúdiá  3. denná 4,0 

knižničná a informačná veda knižnično-informačné štúdiá  3. externá 5,0 

anglický jazyk a kultúra (v 

kombinácii) prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

francúzsky jazyk a kultúra (v 

kombinácii) prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

nederlandistika prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

nemecký jazyk a kultúra (v 

kombinácii) prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

portugalský jazyk a kultúra (v 

kombinácii) prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

rumunský jazyk a kultúra (v 

kombinácii) prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

stredoeurópske štúdiá stredoeurópske štúdiá 1. denná 3,0 

španielsky jazyk a kultúra (v 

kombinácii) prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

anglický jazyk a kultúra (v 

kombinácii) prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

francúzsky jazyk a kultúra (v 

kombinácii) prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

nemecký jazyk a kultúra (v 

kombinácii) prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

portugalský jazyk a kultúra (v 

kombinácii) prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

rumunský jazyk a kultúra (v 

kombinácii) prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

pedagogika pedagogika 2. denná 2,0 

pedagogika pedagogika 2. externá 2,0 

učiteľstvo anglického jazyka a 

literatúry v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 1. denná 3,0 

učitelstvo estetickej výchovy v 

kombinácii 

učiteľstvo umelecko-výchovných a 

výchovných predmetov 1. denná 3,0 

učiteľstvo filozofie v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 1. denná 3,0 

učiteľstvo histórie v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 1. denná 3,0 

učiteľstvo francúzskeho jazyka a 

literatúry v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 1. denná 3,0 

učiteľstvo maďarského jazyka a 

literatúry v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 1. denná 3,0 

učiteľstvo nemeckého jazyka a 

literatúry v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 1. denná 3,0 

učiteľstvo ruského jazyka a 

literatúry v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 1. denná 3,0 

učiteľstvo pedagogiky v 

kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 1. denná 3,0 

učiteľstvo slovenského jazyka a 

literatúry v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 1. denná 3,0 
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učiteľstvo anglického jazyka a 

literatúry v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 2. denná 2,0 

učiteľstvo estetickej výchovy v 

kombinácii 

 učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 2. denná 2,0 

učiteľstvo filozofie v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 2. denná 2,0 

učiteľstvo histórie v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 2. denná 2,0 

učiteľstvo francúzskeho jazyka a 

literatúry v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 2. denná 2,0 

učiteľstvo maďarského jazyka a 

literatúry v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 2. denná 2,0 

učiteľstvo nemeckého jazyka a 

literatúry v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 2. denná 2,0 

učiteľstvo ruského jazyka a 

literatúry v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 2. denná 2,0 

učiteľstvo pedagogiky v 

kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 2. denná 2,0 

učiteľstvo slovenského jazyka a 

literatúry v kombinácii 

učiteľstvo akademických 

predmetov 2. denná 2,0 

učiteľstvo slovenského jazyka a 

literatúry (konverzný) 

učiteľstvo akademických 

predmetov 2. denná 3,0 

taliansky jazyk a kultúra (v 

kombinácii) prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

taliansky jazyk a kultúra (v 

kombinácii) prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

učiteľstvo pedagogiky 

 učiteľstvo akademických 

predmetov 2. denná 2,0 

marketingová komunikácia masmediálne štúdiá 2. denná 2,0 

kulturológia kulturológia 2. denná 2,0 

žurnalistika žurnalistika 2. denná 2,0 

žurnalistika žurnalistika 2. externá 2,0 

religionistika religionistika 2. denná 2,0 

fínsky jazyk a kultúra (v 

kombinácii) prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

kórejské štúdiá cudzie jazyky a kultúry 1. denná 4,0 

teória a dejiny žurnalistiky teória a dejiny žurnalistiky 3. denná 4,0 

teória a dejiny žurnalistiky teória a dejiny žurnalistiky 3. externá 5,0 

masmediálne štúdiá masmediálne štúdiá 3. denná 4,0 

masmediálne štúdiá masmediálne štúdiá 3. externá 5,0 

archeológia Archeológia 1. denná 3,0 

archeológia Archeológia 3. denná 4,0 

archeológia Archeológia 3. externá 5,0 

španielsky jazyk a kultúra (v 

kombinácii) Prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

rumunský jazyk a kultúra (v 

kombinácii) Prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

portugalský jazyk a kultúra (v 

kombinácii) Prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

anglický jazyk a kultúra (v 

kombinácii) Prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 
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francúzsky jazyk a kultúra (v 

kombinácii) Prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

taliansky jazyk a kultúra (v 

kombinácii) Prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

anglický jazyk a kultúra (v 

kombinácii) Prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. denná 3,0 

všeobecná jazykoveda Všeobecná jazykoveda 3. denná 4,0 

všeobecná jazykoveda Všeobecná jazykoveda 3. externá 5,0 

kulturológia Kulturológia 2. denná 2,0 

žurnalistika Žurnalistika 2. denná 2,0 

žurnalistika Žurnalistika 2. externá 2,0 

marketingová komunikácia Masmediálne štúdiá 2. denná 2,0 

religionistika Religionistika 2. denná 2,0 

sociológia Sociológia 3. denná 4,0 

sociológia Sociológia 3. externá 5,0 

religionistika Religionistika 3. denná 4,0 

religionistika Religionistika 3. externá 5,0 

kulturológia Kulturológia 3. denná 4,0 

kulturológia Kulturológia 3. externá 5,0 

nemecký jazyk a kultúra (v 

kombinácii) Prekladateľstvo a tlmočníctvo 2. denná 2,0 

učiteľstvo anglického jazyka a 

literatúry (v kombinácii) 

učiteľstvo akademických 

predmetov 2. denná 2,0 

učiteľstvo anglického jazyka a 

literatúry (v kombinácii) 

učiteľstvo akademických 

predmetov 1. denná 3,0 

učiteľstvo pedagogiky 

 učiteľstvo akademických 

predmetov 1. denná 3,0 
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Príloha 2.  

Zoznam študijných odborov, v ktorých má FiF UK právo konať 

habilitácie a predkladať návrhy na vymenovanie profesorov  

– k 31. 12. 2012 

 

 archeológia 

 estetika 

 etnológia 

 filozofia 

 klasické jazyky 

 knižnično-informačné štúdiá 

 kulturológia 

 masmediálne štúdiá 

 orientálne jazyky a literatúry 

 pedagogika 

 politológia 

 pomocné vedy historické 

 prekladateľstvo a tlmočníctvo 

 psychológia 

 slovanské jazyky a literatúra 

 slovenské dejiny 

 slovenský jazyk a literatúra 

 sociológia 

 teória a dejiny žurnalistiky 

 teória hudby 

 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 

 všeobecná jazykoveda 

 všeobecné dejiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 3.  

Oblasť hospodárenia – tabuľková časť 

 


