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ÚVOD  
 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) je najstaršou kontinuálne 
pôsobiacou fakultou humanitného a spoločenskovedného zamerania na Slovensku. V roku 
2016 si pripomenie 95. výročie začatia svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. 
Hoci počet humanitných a spoločenskovedných fakúlt na Slovensku za ostatných 20 rokov 
významne narástol, FiF UK počtom študentov a zamestnancov patrí medzi najväčšie fakulty 
na Slovensku, a zároveň svojou kvalitou ašpiruje na pozíciu lídra medzi fakultami podobného 
zamerania.  

Medzi silné stránky fakulty patria najmä dlhodobá tradícia pestovania odborov, pretavená 
do kvality poskytovaného vzdelávania a široká škála ponúkaných študijných programov na 
všetkých troch stupňoch štúdia, pričom viaceré z týchto programov sú v slovenských 
podmienkach unikátne. Táto široká škála humanitných a spoločenskovedných disciplín 
poskytuje priestor pre ich synergické pôsobenie a rozvíjanie interdisciplinarity vo vzdelávaní 
aj vo výskume. Medzi riziká, ktorým fakulta musí v nasledujúcom období čeliť, patrí najmä 
znižovanie počtu prijímaných študentov, ktorý je pri aktuálnom nastavení metodiky 
ministerstva školstva významným faktorom prideľovania financií verejným vysokým školám, 
a spoločenský tlak na oslabovanie pozície humanitných a spoločenskovedných odborov 
v systéme terciárneho vzdelávania, čoho sme svedkami v ostatných rokoch.  

Cieľom fakulty pre najbližšie obdobie je upevňovanie jej pozície lídra v oblasti 
humanitného a spoločenskovedného vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti na 
Slovensku. Hlavnými nástrojmi dosahovania týchto cieľov a rozvoja fakulty by mali byť tri 
princípy – kvalita, integrácia a internacionalizácia. 

Referenčným rámcom kvality pre FiF UK je nielen slovenský, ale aj európsky kontext. 
Úroveň kvality je potrebné sledovať vo všetkých oblastiach fungovania fakulty a jej zárukou 
je dodržiavanie pravidiel a kritérií, ktoré sú pre danú oblasť definované (výber pracovníkov, 



výber študentov, kvalifikačné postupy, hodnotenie študentov atď.). Princípy kvality sú aj 
súčasťou hodnotenia výkonnosti pracovísk fakulty. Kvalitu však nechápeme iba v zmysle dnes 
uplatňovaných scientometrických kritérií.  

Integrácia ako princíp fungovania fakulty sa musí postupne rozvíjať vo viacerých 
oblastiach, predovšetkým v zmysle horizontálnej integrácie zdrojov a kapacít vo vedecko-
výskumnej oblasti a vzdelávaní, ale napríklad aj v snahách o budúce riešenie priestorových 
kapacít. 

Internacionalizáciu je potrebné presadzovať predovšetkým v podobe zapájania fakultných 
pracovísk do medzinárodných štruktúr vo vedecko-výskumnej a grantovej činnosti, čo závisí 
od medzinárodných kontaktov a väzieb jednotlivých katedier a ich členov. Ďalšou dimenziou 
internacionalizácie je úsilie o zvyšovanie podielu zahraničných študentov a študentských 
mobilít vo vzdelávacom procese. Dôležitým aspektom internacionalizácie je aj mobilita 
pedagogických zamestnancov – zvýšenie počtu zahraničných hosťujúcich pedagógov na FiF 
UK a posilnenie vyslaní našich zamestnancov na zahraničné vedecké a pedagogické 
pracoviská. 

V duchu týchto východiskových téz vedenie FiF UK pristúpilo k formulovaniu základných 
strategických cieľov rozvoja fakulty v troch oblastiach. S návrhom bola oboznámená 
akademická obec fakulty a bol prerokovaný a schválený v akademickom senáte fakulty. 

 
 
 

STRATEGICKÉ CIELE V OBLASTI VZDELÁVANIA  
 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  
 
1) realizuje vzdelávaciu činnosť na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, pričom 
dôraz z hľadiska rozvojových impulzov bude klásť najmä na magisterské a doktorandské 
študijné programy, ktoré sa užšie prepájajú s výskumnou činnosťou; 

2) bude podporovať zachovanie širokej ponuky študijných programov a upevňovať svoju 
pozíciu vo výučbe niektorých unikátnych programov a špecializácií v rámci Slovenska; 

3) bude sa usilovať dosiahnuť vyššiu otvorenosť štúdia v rámci fakulty a voľnejší prístup 
k zapísaniu predmetov pre študentov iných študijných programov, umožní zriadenie voľného 
semestra pre študentské mobility alebo odbornú prax; 

4) podporí vytváranie spoločných (predovšetkým magisterských a doktorandských) 
študijných programov, najmä v spolupráci s univerzitami a fakultami v zahraničí, s cieľom 
prehĺbiť medzinárodný charakter štúdia; 

5) v snahe o prehĺbenie internacionalizácie vzdelávania sa bude usilovať o zvýšenie podielu 
hosťujúcich pedagógov zo zahraničia (CEEPUS, Erasmus+, medziuniverzitné zmluvy, 
bilaterálna spolupráca, národné a medzinárodné programy) i zvyšovanie podielu študentov 
odchádzajúcich na semestrálne mobility; 

6) bude podporovať rozširovanie ponuky cudzojazyčných kurzov pre zahraničných i domácich 
študentov v jednotlivých stupňoch štúdia;  



7) bude podporovať  rozvoj dištančnej formy vzdelávania študentov (e-learningové kurzy, 
online výučba), ale  aj odborno-metodickú prípravu pedagógov v rámci celoživotného 
vzdelávania alebo programu ďalšieho vzdelávania učiteľov;  

8) v študijných programoch, kde je dlhodobejšie možné pozorovať pokles záujmu, bude 
podporovať alternatívu vytvárania programov medziodborového  štúdia – či už na úrovni 
fakulty alebo v rámci UK; 

9) bude zvyšovať kvalitu doktorandského štúdia – už pri výbere kandidátov na denné 
doktorandské štúdium vyberať takých adeptov, u ktorých bude silný predpoklad jeho 
úspešného ukončenia a potenciál výrazne sa podieľať na vedecko-výskumnej práci katedry; 

10) bude podporovať aktivity katedier súvisiace s rozširovaním možností realizácie praktickej 
výučby a alternatívnych foriem odbornej prípravy, ako je napríklad zakladanie študentských 
agentúr, zakladanie lokálnych/národných pobočiek zahraničných jazykovo-kultúrnych 
inštitútov a pod.; 

11) v rámci podnikateľskej činnosti podporí rozšírenie ponuky programov celoživotného 
vzdelávania s cieľom účinnejšie využívať personálne i materiálne zdroje fakulty; 

12) s ohľadom na postavenie FiF UK medzi ostatnými podobne zameranými fakultami v SR, 
sa bude usilovať získavať do magisterského a doktorandského štúdia absolventov nižších 
stupňov štúdia aj z iných fakúlt; 

13) so zreteľom na aktuálnu situáciu v príprave absolventov stredoškolského štúdia bude 
podporovať aktivity vedúce k reštrukturalizácii a integrácii programov na bakalárskom stupni 
štúdia; 

14) bude rozvíjať aktivity na podporu uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. 

Výsledkom vzdelávacieho procesu má byť absolvent, ktorý je schopný kriticky myslieť, 
samostatne vyhľadávať informačné zdroje a analyzovať ich, tvorivo a invenčne pristupovať 
k riešeniu problémov využívajúc nadobudnuté vedomosti a flexibilne reagovať na nové výzvy 
vo vyučovacom i pracovnom procese.  

 
 
 

STRATEGICKÉ CIELE V OBLASTI VEDY A VÝSKUMU  
 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  
 
1) vykonáva vlastný vedecký výskum, ktorý patrí medzi jej základné činnosti, akademickí 
zamestnanci bádajú slobodne a podľa vlastného výberu tém; 

2) aktívne určuje svoje výskumné priority v súlade so strategickými prioritami Univerzity 
Komenského v Bratislave a národného i európskeho výskumného rámca, pričom preferuje 
oblasti s mimoriadne významným výskumným potenciálom; medzi hlavné priority výskumu 
na FiF UK patrí: 

• výskum skupinových identít ako hlavných zložiek sociálnych a kultúrnych procesov; 

• spoločenské výzvy a ľudské práva; 

•  výskum národnej kultúry a dejín v kontexte európskeho aj svetového kultúrneho dedičstva; 

• dejiny Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; 



3) s ohľadom na klesajúce počty záujemcov o štúdium sa viac zameria na vedecko-výskumné 
aktivity tak, aby pri súčasnom systéme financovania výkony vo vede kompenzovali znižujúce 
sa počty študentov; 

 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave s cieľom potvrdiť postavenie elitnej 
vedeckej a výskumnej inštitúcie na Slovensku a posilňovať medzinárodný rozmer svojej 
vedeckej činnosti  
 
1) bude v bádaní klásť dôraz na kreativitu, inovácie a excelentnosť; 

2) identifikuje špičkové vedecko-výskumné tímy a jednotlivcov (s dôrazom na 
interdisciplinaritu a medzinárodný dosah výskumu) a cielene ich bude podporovať;  

3) systematicky bude inštitucionálne aj administratívne (vrátane personálneho posilnenia 
príslušného oddelenia dekanátu) podporovať zapájanie členov akademickej obce do 
medzinárodnej vedeckej spolupráce v rámci vedeckých programov Európskej únie (napr. 
Horizont 2020) a ďalších zahraničných vedeckých grantových programov, ale aj domácich 
grantových agentúr; 

4) bude podporovať interdisciplinárny charakter výskumu a medziodborové výskumné témy, 
ktoré sa stanú nositeľmi výskumnej stratégie a prispejú k integrácii výskumných i 
vzdelávacích kapacít fakulty; 

5) v oblasti výstupov vedecko-výskumnej činnosti bude preferovať a podporovať (vrátane 
adresných finančných odmien a podpory v podobe fakultných grantov) publikovanie 
v zahraničných renomovaných vedeckých časopisoch a akademických vydavateľstvách vo 
svetových jazykoch;  

6) bude klásť dôraz na vedeckú činnosť doktorandov (publikačné výstupy, účasť na 
významných konferenciách, účasť v grantových projektoch) ako základnú podmienku 
ukončenia tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania a presadzovať systém finančnej 
zainteresovanosti katedier na doktorandských štipendiách; 

7) posilní medzinárodný charakter vedy a výskumu na fakulte a bude vyžadovať od každej 
katedry, aby sa zapojila do medzinárodných výskumných programov a sietí;  

8) bude podporovať a iniciovať spoluprácu s ústavmi Slovenskej akadémie vied na 
spoločných výskumných projektoch; 

9) podporí pôsobenie zamestnancov fakulty vo vedeckých a odborných grémiách rezortného, 
celoštátneho a medzinárodného významu; 

10) bude podporovať publicitu a informovanosť o vedeckých výsledkoch pracovníkov fakulty 
na internej pôde (cyklus Lectiones magistrales, Nové knihy a výskumy), ale aj smerom 
k širokej verejnosti prostredníctvom masmédií a sociálnych sietí popularizovať výsledky 
vedeckého výskumu na fakulte; 

11) bude každoročne podporovať študentskú vedeckú činnosť formou ŠVOK a bude sa 
usilovať o väčšie prepojenie študentov s výskumnou praxou; 

12) podporí organizovanie špičkových vedeckých podujatí na pôde fakulty; 

13) v záujme šírenia výsledkov vedeckého výskumu fakulty podporí vytvorenie digitálneho 
inštitucionálneho repozitára publikácií členov akademickej obce i ďalších zamestnancov 



fakulty a transformáciu katedrových zborníkov do podoby vedeckých časopisov s vytvorením 
podmienok na ich publikovania vo formáte „Open Access“.  

Výsledky vedeckej činnosti pracovníkov fakulty majú v oblasti spoločenských a humanitných 
vied reprezentovať špičku v slovenskom prostredí a byť konkurencieschopné v kontexte 
európskeho a medzinárodného výskumného priestoru. 
 
 
 

STRATEGICKÉ CIELE V OBLASTI ĽUDSKÝCH ZDROJOV, RIADENIA A 
ORGANIZÁCIE  
 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ako atraktívny zamestnávateľ, 
ktorého základnými princípmi fungovania sú samospráva, transparentnosť, efektivita 
a rovnosť príležitostí 
 
1) bude rozvíjať svoje ľudské zdroje: 

• vypracuje systém manažmentu ľudských zdrojov, s cieľom podpory rozvoja talentov a ľudí 
s vysokým odborným potenciálom a odbornou prestížou, zavedie model riadenia výkonnosti 
(sledovanie a hodnotenie výkonových parametrov odborných pracovísk a pracovníkov) na 
fakulte, systém modelov personálneho a odborného rozvoja pracovísk a kariérneho rastu 
jednotlivých pracovníkov; 

• podporí vynikajúcich mladých vedeckých pracovníkov v kariérnom raste a pri ich dlhodobej 
stabilizácii vo fakultnom prostredí; 

• posilní kvalifikačné nároky na zamestnancov v kľúčových administratívnych pozíciách; 

• pri prijímaní nových pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov bude 
rešpektovať ako základné kritérium minimálne akademický titul PhD. (alebo CSc.) a vedeckú 
publikačnú činnosť; 

• pri obsadzovaní funkčných miest profesorov a docentov bude dôsledne zohľadňovať ich 
účasť na riešení grantových výskumných projektov a vedeckú publikačnú činnosť; 

• posilní náročnosť kritérií pri výbere vedúcich katedier a zastúpenie  externých členov vo 
výberových komisiách; 

2) bude intenzívne pôsobiť na širokú verejnosť a spolupracovať s ňou tak, aby posilňovala 
pozíciu fakulty ako špičkového pracoviska vysokoškolského vzdelávania v oblasti 
spoločenských a humanitných vied v Slovenskej republike;  

3) bude podnecovať efektívnu spoluprácu fakulty a jej katedier so štátnymi inštitúciami, 
podnikateľskou sférou, so stavovskými a ďalšími organizáciami tretieho sektora s cieľom 
podporovať iniciatívy smerujúce k participácii fakulty na riešení celospoločenských, 
regionálnych i lokálnych problémov Slovenska ako aj podporovať transfer vedeckých 
poznatkov do praxe, poradenskú, konzultačnú a expertíznu činnosť orientovanú na riešenie 
aktuálnych problémov a požiadaviek spoločnosti; 

4) zdokonalí systém informovania tradičnými vertikálnymi líniami (vedúci katedier, členovia 
Akademického senátu FiF UK) a posilní propagáciu a marketing dovnútra fakulty i navonok – 
v spolupráci s katedrami bude prezentovať ich aktivity (výskumy, projekty, publikácie) 
prostredníctvom výstavných plôch v átriu, fakultného webu a sociálnych sietí; 



5) v záujme posilnenia kvality bude podporovať realizáciu elektronickej študentskej ankety 
(v súčinnosti s rektorátom UK) ako dôležitej spätnej väzby pre fungovanie fakulty, katedier, 
študijných programov a aj jednotlivých akademických zamestnancov; v spolupráci 
s rektorátom UK sa bude usilovať o vytvorenie ankety pre absolventov; bude iniciovať vznik 
mechanizmu na získavanie spätnej väzby od akademických zamestnancov fakulty; 

6) bude vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj ústrednej knižnice fakulty, bude sa zaoberať 
vytvorením vhodných podmienok na uchovávanie a sprístupňovanie knižničných 
dokumentov, prostredníctvom knižnice zabezpečí študentom i pracovníkom fakulty aj 
elektronický prístup k vedeckým a odborným informáciám z popredných domácich i 
zahraničných zdrojov; 

7) dôrazom na profesionálny a efektívny administratívny servis presadí, aby pri rešpektovaní 
deľby práce tvoriví pracovníci fakulty boli čo najviac odbremenení od záťaže ekonomickej a 
administratívnej agendy a aby sa významne zjednodušil ich kontakt s administratívnymi 
útvarmi (internetizácia agendy, čo najširšie využitie možností informačných systémov; 
intenzívna a efektívna komunikácia medzi jednotlivými administratívnymi zložkami v 
príslušnej záležitosti, integrované sekretariáty katedier);  

8) zamestnanecké vzťahy bude budovať tak, aby v nich boli jasne vymedzené kompetencie a 
zodpovednosť jednotlivých pracovníkov; 

9) bude sústavne skvalitňovať a kultivovať pracovné prostredie na fakulte; 

10) na základe širokej diskusie a výsledkov kvalifikovaných auditov bude v súlade s meniacimi 
sa potrebami uvažovať o novej vnútornej organizácii fakulty tak, aby zodpovedala dynamicky 
sa vyvíjajúcim požiadavkám súčasnosti a vedela na ne pružne reagovať; 

11) bude podporovať študentskú časť akademického senátu i neformálne študentské 
zoskupenia pri organizovaní akcií smerujúcich k oživeniu študentského života na fakulte; 

12) bude rozvíjať (v súčinnosti s  UK) spoluprácu so strednými školami s cieľom aktívnej 
propagácie fakulty prostredníctvom špeciálnych podujatí určených pre potenciálnych 
študentov (napr. Deň otvorených dverí), aby sa na fakultu podarilo prilákať talentovaných 
absolventov stredných škôl, a zároveň sa zmiernili negatívne dôsledky demografického 
vývoja; 

13) bude aktívne rozvíjať vzťahy s absolventmi v záujme zachovania kontaktov, získavania 
spätnej väzby a aktívneho zapájania do života fakulty (besedy s absolventmi, posilňovanie 
spolupráce s praxou, internetový portál ako most medzi súčasnou akademickou obcou 
fakulty a jej absolventmi). 

 
 
 

ZÁVER  
 

Napriek nepriaznivej metodike rozdeľovania rozpočtových prostriedkov a primárne 
kvantitatívne nastaveným kritériám hodnotenia výkonnosti vysokých škôl a fakúlt 
v rozličných rebríčkoch hodnotenia kladie FiF UK dôraz na zachovanie a zvyšovanie kvality 
pedagogického procesu a vedecko-výskumnej činnosti. 



Vedenie fakulty privíta iniciatívne návrhy z akademickej obce v záujme konkretizácie 
jednotlivých cieľov dlhodobého zámeru a ďalšie podnety, ktorých cieľom bude adaptácia 
fakulty na meniace sa akademické prostredie na Slovensku ale aj v kontexte Európskej únie.  

Strategické ciele formulované v dlhodobom zámere budú priebežne (raz za akademický 
rok) vyhodnocované a v prípade potreby konkretizované vedením fakulty. 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, vychádzajúc zo 
súčasného intelektuálneho potenciálu svojej akademickej obce a opierajúc sa o svoj zástoj 
v moderných kultúrnych a intelektuálnych dejinách Slovenska, chce aj naďalej byť kľúčovým 
domácim vzdelávacím a vedeckým centrom v oblasti spoločenských a humanitných vied. 
Zároveň má fakulta ambíciu etablovať sa v európskom akademickom priestore. Fakulta si 
uvedomuje aj svoju spoločenskú  úlohu a mieni naďalej formatívne vstupovať do verejného 
diania a prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti. V súlade s deklarovanými zámermi 
Univerzity Komenského v Bratislave bude aj jej Filozofická fakulta – napriek relativizovaniu 
hodnoty vzdelania a významu spoločenských a humanitných vied – intenzívne kultivovať 
universitas ako sebavedomé a hrdé spoločenstvo učiteľov a študentov, ktoré je nielen 
odborne ale aj osobnostne a mravne na vysokej úrovni. 

 

 

 

  


