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1 ÚVOD 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je najstaršou kontinuálne pôso-
biacou fakultou spoločenskovedného a humanitného zamerania na Slovensku a patrí 
medzi najstaršie fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – bola v poradí treťou, ktorá 
po založení UK v roku 1919 začala svoju činnosť. V roku 2021 si pripomína 100. výročie 
svojho pôsobenia. 23. septembra 1921 sa konalo ustanovujúce zasadnutie profesorského 
zboru a výučba sa začala 24. októbra 1921. 

Dlhodobý zámer Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) na roky 
2021 až 2027 v oblasti vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti, riadenia, ľudských zdrojov, 
infraštruktúry a spoločenskej zodpovednosti rozpracúva dlhodobý zámer Univerzity Komen-
ského v Bratislave (UK) na roky 2021 až 2027 v podmienkach fakulty, pričom zohľadňuje špe-
cifiká svojho spoločenskovedného a humanitného zamerania. Dlhodobý zámer FiF UK tak 
prispieva do mozaiky spoločného poslania a vízie UK akcentovaním tých oblastí vzdelávania 
a bádania, ktoré majú nezastupiteľné miesto pri vytváraní svetonázorového a hodnotového 
obrazu spoločnosti. 

Pri tvorbe dlhodobého zámeru FiF UK sa nezohľadňovali len strategické línie obsiahnuté v ak-
tuálnom dlhodobom zámere UK, ale aj doterajšie pôsobenie fakulty v národnom a medziná-
rodnom kontexte v kľúčových oblastiach jej zamerania. Pri vytváraní plánu budúceho obrazu 
fakulty sa možno opierať o solídne fundamenty: V súčasnosti patrí fakulta počtom svojich 
študijných programov, študentov aj zamestnancov k najväčším fakultám na Slovensku. Šír-
kou svojho vedeckovýskumného záberu zase pokrýva všetky dôležité aspekty spoločensko-
vedne a humanitne orientovaného bádania. Jej personálnu základňu tvoria poprední domáci 
odborníci a odborníčky v jednotlivých oblastiach pedagogického aj výskumného pôsobenia. 
Okrem toho je fakulta zapojená do intenzívnej vzdelávacej aj vedeckovýskumnej spolupráce 
s viacerými domácimi aj zahraničnými partnerskými inštitúciami, a to nielen v rámci krátko-
dobejších projektových aktivít, ale aj v rámci dlhotrvajúcich partnerstiev. 

Tento dlhodobý zámer vzniká v období významných zmien v sektore vysokého školstva na 
Slovensku. Mimoriadnou výzvou je zavádzanie nových štandardov kvality vysokoškolského 
vzdelávania, ktoré nielen zvyšujú nároky na vysoké školy, ale menia celkovú doterajšiu filo-
zofiu prístupu k poskytovaniu terciárneho vzdelávania. Ďalšou dôležitou výzvou bude prí-
prava očakávaného systému hodnotenia vedeckého výskumu. Postupne sa zavádzajú dôle-
žité zmeny v spôsobe dotovania vysokých škôl zo štátneho rozpočtu, ktoré budú vo vyššej 
miere akcentovať kvalitu vzdelávania a výskumnej činnosti v nadväznosti na prípravu absol-
ventiek a absolventov čo najlepšie uplatniteľných na pracovnom trhu. V neposlednom rade 
sa diskutuje aj o výrazných zmenách v spôsobe riadenia vysokých škôl a ich súčastí. 

Tento dlhodobý zámer má ambíciu prispieť k tomu, aby sa fakulta ako dôležitá súčasť UK na 
tieto zmeny zodpovedne pripravovala. Jednotlivé časti tohto dokumentu sú rozpracované 
tak, aby umožnili sledovať, či sa tento cieľ darí napĺňať. Vyhodnocovanie plnenia dlhodobého 
zámeru sa každoročne bude zverejňovať vo výročnej správe o činnosti fakulty. 

Dlhodobý zámer rozvoja fakulty na obdobie 2021 – 2027 bol prerokovaný vedením fakulty 10. 
septembra 2021, kolégiom dekana 27. septembra 2021 a Vedeckou radou FiF UK dňa 28. ok-
tóbra 2021; schválený bol Akademickým senátom FiF UK dňa 22. novembra 2021. 
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2 POSLANIE 

Hlavným poslaním Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako súčasti 
najvýznamnejšej výskumnej univerzity na Slovensku je šírenie vzdelanosti a prehlbova-
nie poznania v spoločenskovedne a humanitne zameraných odboroch, uvedomujúc si ich 
zásadný vplyv na formovanie svetonázorovej a hodnotovej orientácie spoločnosti. V in-
tenciách hesla „Myslenie nás baví“ na fakulte rozvíjajú vzdelávaciu a bádateľskú činnosť 
popredné odborníčky a poprední odborníci z jednotlivých vedných oblastí. S akcentom 
na slobodné rozvíjanie poznania v jednotlivých oblastiach svojho odborného zamerania 
zodpovedne prispievajú k realizácii poslania fakulty, pričom dbajú na spoločenské posta-
venie a význam univerzity a fakulty. 

Fakulta prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti, ktorá si ctí hodnoty slobody a demokracie 
a presadzuje vysoké morálne štandardy. Fakulta vytvára pluralitné, otvorené, inkluzívne a ne-
diskriminačné prostredie, v ktorom sa prirodzene spája individuálna sloboda so zodpoved-
nosťou voči sebe samému, iným ľuďom, skupinám ľudí aj celej spoločnosti. Fakulta garantuje, 
že každej osobe vytvára priestor na vlastnú sebarealizáciu bez ohľadu na jeho alebo jej ná-
zory, postoje a hodnotové zameranie, príslušnosť k národu, národnosti alebo etnickej sku-
pine, rasu a farbu pleti, jazyk a vek, pohlavie a rodovú identitu, sexuálnu orientáciu, vieru 
a náboženské presvedčenie, majetok a sociálny pôvod, politické a iné zmýšľanie a pod. Fa-
kulta zásadne odmieta potláčanie práv jednotlivcov alebo skupín, extrémizmus, netoleran-
ciu, diskrimináciu a akúkoľvek formu neznášanlivosti a nenávisti. 

Rešpektujúc tento hodnotový rámec vo svojej pedagogickej aj bádateľskej činnosti, fakulta 
uskutočňuje vedecký výskum a poskytuje vzdelávanie vo všetkých dôležitých spoločensko-
vedných a humanitných oblastiach, najmä vo filologických, filozofických, historických, ume-
novedných, psychologických, behaviorálnych, sociologických, politologických, pedagogic-
kých a masmediálno-komunikačných disciplínach. 

V oblasti štúdia a vzdelávania sa FiF UK profiluje ako inštitúcia, ktorá 
 poskytuje moderné, vedecky fundované a celospoločensky prospešné vzdelanie v spo-

ločenskovedne a humanitne zameraných študijných odboroch na všetkých troch stup-
ňoch vysokoškolského štúdia; 

 ponúka najširšie spektrum spoločenskovedných a humanitných študijných programov 
na Slovensku, vrátane unikátnych študijných programov a špecializácií, pričom podpo-
ruje interdisciplinárne presahy vo vzdelávaní; 

 podporuje kvalitné vzdelávanie v národnokultúrnych oblastiach. 

V oblasti vedy a výskumu sa FiF UK profiluje ako inštitúcia, ktorá 
 vlastnou bádateľskou činnosťou, ukotvenou v medzinárodnom výskumnom prostredí, 

zveľaďuje spoločenskovedné a humanitné poznanie a prepája pedagogický proces s ak-
tuálnym výskumom; 

 rešpektuje slobodnú voľbu výskumných tém, metodologických prístupov a teoretic-
kých rámcov, pričom dbá na zachovávanie princípov vedeckej rigoróznosti a kritickosti; 

 stanovuje svoje výskumné priority v súlade so strategickými prioritami UK a s prioritami 
národného aj medzinárodného výskumného rámca s cieľom podporovať výskum spo-
ločensky významných tém. 
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V oblasti riadenia, organizácie a ľudských zdrojov sa FiF UK profiluje ako inštitúcia, ktorá 
 je riadená transparentne, zodpovedne, efektívne a principiálne, s dôrazom na dobrú 

spoluprácu a otvorený dialóg medzi všetkými zúčastnenými stranami; 
 umožňuje sústavnú kontrolu a otvorenú kritiku na horizontálnej úrovni aj na vertikálnej 

úrovni v obidvoch smeroch s garanciou poskytovania ochrany kritikom; 
 podporuje otvorenú súťaž pri obsadzovaní pracovných pozícií vysokoškolských učiteľov 

a výskumných pracovníkov s cieľom zabezpečiť výber najkvalitnejších uchádzačov. 

V oblasti spoločenskej zodpovednosti sa FiF UK profiluje ako inštitúcia, ktorá 
 podporuje názorovú a hodnotovú pluralitu, garantuje možnosť otvorenej a slobodnej 

výmeny poznatkov, názorov a postojov, pestuje rovnocenný a férový prístup k všetkým 
jednotlivcom a skupinám; 

 sa aktívne zúčastňuje na verejnom diskurze na lokálnej, národnej aj medzinárodnej 
úrovni a usiluje sa o to, aby vážnosťou svojej autority vplývala na názorovú a hodnotovú 
orientáciu spoločnosti a na celkovú kultiváciu verejného diskurzu; 

 rozvíja spoluprácu s externým prostredím – štátnymi a verejnými inštitúciami, mimo-
vládnymi organizáciami, médiami, podnikateľským sektorom a podobne – s cieľom 
zveľaďovať občiansku spoločnosť. 

3 OBLASŤ ŠTÚDIA A VZDELÁVANIA 

3.1 Kvalita spoločenskovedného a humanitného vzdelávania 

a) FiF UK implementuje nový systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelá-
vania UK. 

b) FiF UK angažuje študentov, profesijné organizácie, zamestnávateľov a ďalších od-
borníkov na kontrolu kvality poskytovaného vzdelávania. 

c) FiF UK zabezpečuje dlhodobú udržateľnosť realizácie študijných programov z hľa-
diska ich optimálneho personálneho zabezpečenia. 

d) FiF UK systematicky monitoruje a pravidelne hodnotí kvalitu vzdelávania v poskyto-
vaných študijných programoch. 

e) FiF UK pravidelne zbiera a vyhodnocuje spätnú väzbu od študentov zameranú na 
kvalitu poskytovaného vzdelávania. 

Ukazovatele 
 vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania, ktorý je tvorený sústavou vnú-

torných predpisov UK a FiF UK 
 zloženie vnútorných orgánov dohliadajúcich na kvalitu vzdelávania – rady študijných 

programov a akreditačnej rady fakulty – s účasťou zástupcov študentov, zamestná-
vateľov, profesijných organizácií a podobne 

 periodické hodnotenie a posudzovanie kvality študijných programov na základe 
vnútorných hodnotiacich správ študijných programov 

 periodický prieskum spokojnosti študentov so študijnými programami prostredníc-
tvom študentskej ankety 
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 implementácia spätnej väzby od študentov do inovácie študijných programov a jed-
notlivých predmetov 

3.2 Vzdelávanie v širokom spektre tradičných aj moderných študijných programov 

a) FiF UK poskytuje vzdelávanie v študijných odboroch: filológia, filozofia, historické 
vedy, mediálne a komunikačné štúdiá, politické vedy, psychológia, sociológia a so-
ciálna antropológia, učiteľstvo a pedagogické vedy, vedy o umení a kultúre. 

b) FiF UK vyhodnotí efektívnosť študijných programov s cieľom zvýšiť potenciál tých, 
ktoré sú menej efektívne, resp. nahradiť ich novými študijnými programami, ktoré 
budú adekvátnejšie reagovať na požiadavky a potreby spoločnosti. 

c) FiF UK poskytuje študijné programy, ktoré sú na Slovensku unikátne a ktoré zároveň 
plnia dôležitú kultúrno-spoločenskú funkciu. 

d) FiF UK spolupracuje pri poskytovaní vzdelávania vo vybraných študijných progra-
moch s inými fakultami UK. 

e) FiF UK zavedie atraktívne interdisciplinárne študijné programy na bakalárskom 
stupni štúdia, ktoré rozšíria možnosti uplatnenia absolventov. 

f) FiF UK podporuje prepojenie vzdelávania a výskumu. 

Ukazovatele 
 celkový počet akreditovaných študijných programov na jednotlivých stupňoch vyso-

koškolského štúdia, rozdelených podľa študijných odborov 
 zoznam študijných programov otváraných v aktuálnom akademickom roku 
 zoznam unikátnych študijných programov 
 zoznam študijných programov poskytovaných v spolupráci s inými fakultami UK 
 zoznam interdisciplinárnych študijných programov 
 vývoj počtu študentov podľa študijných programov a akademických rokov 
 počet povinne voliteľných a výberových predmetov, tematicky zameraných na rie-

šené výskumné projekty 

3.3 Moderné vzdelávanie rešpektujúce požiadavky praxe 

a) FiF UK spolupracuje pri realizácii študijných programov s partnerskými inštitúciami 
z verejného aj súkromného sektora, ako aj občianskej spoločnosti. 

b) FiF UK ponúka študijné programy zahŕňajúce odborné praxe, vrátane dlhodobých 
praxí v trvaní niekoľkých týždňov. 

c) FiF UK ponúka širokú paletu predmetov zameraných na rozvoj tzv. mäkkých zruč-
ností. 

d) FiF UK zavedie profesijne orientované bakalárske študijné programy, v ktorých sa 
budú študenti pripravovať na uplatnenie v spoločensky žiadaných oblastiach. 

e) FiF UK rozšíri ponuku cudzích jazykov pre nefilologické študijné programy. 
f) FiF UK podporí nové formy výučby, rozvoj dištančnej a hybridnej formy vzdelávania, 

ak sú vzhľadom na ciele vzdelávania vhodné, a implementáciu vzdelávacích postu-
pov, ktoré sú nielen atraktívne z pohľadu študentov, ale aj efektívne z hľadiska dosa-
hovania edukačných cieľov. 
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g) FiF UK zavedie systém identifikácie a hodnotenia špičkových pedagogických výko-
nov doplnený oceňovaním najlepších pedagógov. 

Ukazovatele 
 zoznam cvičných škôl a ďalších partnerských inštitúcií, ktoré sa podieľajú na praktic-

kej výučbe 
 počet študentov neučiteľských študijných programov, ktorí absolvovali prax zabez-

pečovanú partnerskou inštitúciou 
 zoznam študijných programov, v ktorých sa vyžaduje prax v spolupráci s partner-

skými inštitúciami 
 zoznam predmetov zameraných na rozvíjanie tzv. mäkkých zručností 
 zoznam profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov 
 počet cudzích jazykov, ktorých štúdium je dostupné pre študentov nefilologických 

študijných programov 
 počet nefilologických študijných programov, v ktorých sa medzi povinné alebo po-

vinne voliteľné predmety zaraďuje cudzí jazyk 
 zoznam študijných programov, v ktorých sa v ostatnom období zaviedli inovatívne 

formy vzdelávania 
 vnútorný predpis o hodnotení a oceňovaní špičkových pedagogických výkonov 

3.4 Vzdelávanie v medzinárodnom kontexte 

a) FiF UK zvyšuje mieru internacionalizácie vzdelávania v jednotlivých stupňoch štúdia 
prostredníctvom mobilitných programov a zmluvných vzťahov so zahraničnými uni-
verzitami. 

b) FiF UK zvyšuje mieru internacionalizácie doktorandského štúdia zavedením povin-
nosti absolvovať študijný pobyt v zahraničí pre študentov doktorandského štúdia. 

c) FiF UK rozšíri počet významných zahraničných univerzít, s ktorými využíva zmluvy 
zamerané na podporu študentských aj učiteľských mobilít. 

d) FiF UK zintenzívni spoluprácu so zahraničnými partnermi v rámci Univerzitnej alian-
cie ENLIGHT, ktorej súčasťou je aj UK. 

e) FiF UK poskytuje vzdelávanie, ktoré je atraktívne pre záujemcov o štúdium zo zahra-
ničia. 

f) FiF UK poskytuje vzdelávanie v študijných programoch v anglickom jazyku a rozšíri 
ponuku cudzojazyčných predmetov. 

g) FiF UK vytvára priestor na intenzívnejšie využívanie študentských mobilít vhodnou 
úpravou rozvrhu hodín v jednotlivých semestroch, vytvorením mobilitného okna. 

Ukazovatele 
 zoznam zahraničných univerzít, s ktorými sa v aktuálnom akademickom roku usku-

točnili výmenné pobyty 
 počet študentov participujúcich na študentských mobilitách 
 počet zahraničných študentov a medziročná zmena počtu zahraničných študentov 
 počet študijných programov v anglickom jazyku 
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 počet predmetov poskytovaných v cudzom jazyku (s výnimkou predmetov prekla-
dateľsko-tlmočníckych programov a cudzojazyčných učiteľských programov) 

 zavedenie voľného semestra, v ktorom študenti študijného programu absolvujú za-
hraničnú mobilitu 

3.5 Kvalita doktorandského štúdia 

a) FiF UK uplatňuje náročný proces výberu študentov doktorandského štúdia, ktorý 
zohľadňuje predpoklady uchádzača na úspešné ukončenie štúdia a pôsobenie v aka-
demickej oblasti. 

b) FiF UK zapája študentov doktorandského štúdia do vedeckovýskumných aktivít 
a domácich aj medzinárodných grantových projektov. 

c) FiF UK motivuje študentov doktorandského štúdia publikovať výsledky vlastnej ve-
deckej práce v prestížnych časopisoch a akademických vydavateľstvách. 

d) FiF UK poskytuje pre doktorandov predmety zamerané na získavanie prierezových 
poznatkov, schopností a zručností. 

e) FiF UK podporuje doktorandské štúdium s dvojitým vedením dizertačnej práce (tzv. 
cotutelle). 

f) FiF UK zapája do procesu hodnotenia na štátnych skúškach (dizertačná skúška, ob-
hajoba dizertačnej práce) renomovaných zahraničných odborníkov. 

g) FiF UK spolupracuje pri zabezpečovaní doktorandského štúdia s partnerskými exter-
nými vzdelávacími inštitúciami. 

Ukazovatele 
 počet prijatých a neprijatých uchádzačov o denné alebo externé doktorandské štú-

dium v danom akademickom roku a medziročná zmena týchto počtov 
 počet prijatých zahraničných študentov doktorandského štúdia 
 podiel počtu študentov doktorandského štúdia zapojených do riešených výskum-

ných projektov na celkovom počte študentov doktorandského štúdia 
 počet vedeckých prác doktorandov publikovaných v indexovaných časopisoch 

a v akademických vydavateľstvách 
 počet aktuálnych dizertačných prác s dvojitým vedením 
 počet zahraničných odborníkov, ktorí oponovali práce k dizertačnej skúške alebo di-

zertačné práce, resp. ktorí boli členmi skúšobných komisií 
 zoznam pracovísk, ktoré sú externými vzdelávacími inštitúciami v doktorandských 

študijných programoch poskytovaných fakultou 

3.6 Propagácia štúdia a transparentné prijímacie konanie 

a) FiF UK zverejňuje všetky potrebné informácie o možnostiach štúdia, pričom infor-
mácie sú ľahko prístupné prostredníctvom webového sídla fakulty, sú prehľadne 
štruktúrované a sú dostupné aj v anglickom jazyku. 

b) FiF UK spolupracuje s UK na aktívnej propagácii možností štúdia pre domácich aj za-
hraničných uchádzačov. 
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c) FiF UK propaguje možnosti štúdia prostredníctvom účasti na veľtrhoch vysokoškol-
ského vzdelávania na Slovensku i v zahraničí, ako aj návštev stredných škôl. 

d) FiF UK zabezpečuje prijímacie konanie v spolupráci s externým dodávateľom, ktorý 
realizuje prijímaciu skúšku. 

Ukazovatele 
 webové sídlo fakulty 
 počet prezentácií fakulty na veľtrhoch vzdelávania a iných propagačných aktivít 
 odhadovaný počet návštevníkov dňa otvorených dverí fakulty 
 počet prednášok na stredných školách 
 počet slovenských a zahraničných uchádzačov o štúdium v príslušnom akademic-

kom roku 
 podiel zapísaných študentov k celkovému počtu prihlásených záujemcov o štúdium 

v akademickom roku a k celkovému počtu prijatých záujemcov o štúdium v akade-
mickom roku 

 podiel prijatých študentov v druhom a treťom stupni z iných vysokých škôl 

3.7 Starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami 

a) FiF UK je inkluzívnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie pre všet-
kých študentov bez ohľadu na ich špecifické potreby. 

b) FiF UK zverejňuje informácie v ľahko dostupnej podobe pre študentov so zdravot-
ným znevýhodnením. 

c) FiF UK umožňuje uchádzačom so špecifickými potrebami vykonať prijímaciu 
skúšku osobitným spôsobom s prihliadnutím na ich špecifické potreby. 

d) FiF UK vytvára prostredie bez fyzických prekážok pre študentov so zdravotným zne-
výhodnením. 

e) FiF UK vytvára priaznivé prostredie pre zvládnutie psychických a komunikačných ba-
riér študentov so špecifickými potrebami. 

Ukazovatele 
 počet študentov so špecifickými potrebami 
 počet uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami, resp. počet uchádzačov so 

špecifickými potrebami absolvujúcich prijímaciu skúšku 
 zoznam služieb študentom so špecifickými potrebami 
 prieskum spokojnosti študentov so špecifickými potrebami s ponúkanými službami 
 počet činností zameraných na debarierizáciu priestorov fakulty a celkom objem in-

vestovaných finančných prostriedkov 

3.8 Úroveň personálneho zabezpečenia štúdia a vzdelávania 

a) FiF UK disponuje dostatočným počtom odborne kvalifikovaných pedagógov, ktorí 
zabezpečujú výučbu v študijných programoch. 

b) FiF UK vyžaduje od svojich pedagógov aktívnu účasť na vedeckom výskume a inej 
tvorivej činnosti a preukázateľné výsledky tvorivej činnosti. 
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c) FiF UK vytvára podmienky pre rozvíjanie odborných, pedagogických, jazykových 
a digitálnych zručností vysokoškolských učiteľov, vrátane založenia centra vzdeláva-
nia pedagógov. 

d) FiF UK podporuje kariérny rast pedagógov a výskumných pracovníkov. 
e) FiF UK disponuje dostatočným počtom zamestnancov, ktorí zabezpečujú adminis-

tratívny servis pre študentov. 
f) FiF UK disponuje dostatočným počtom zamestnancov ústrednej knižnice, ktorí po-

skytujú pre študentov knižničné služby. 

Ukazovatele 
 počet vysokoškolských pedagógov, ktorí zabezpečujú výučbu študijných programov 
 podiel počtu vysokoškolských pedagógov a počtu študentov 
 počet habilitačných a inauguračných postupov zamestnancov fakulty 
 počet funkčných miest profesorov a docentov na fakulte 
 počet formálnych a neformálnych školení organizovaných fakultou, univerzitou 

alebo externou inštitúciou a počet tvorivých zamestnancov, ktorí absolvovali interné 
alebo externé školenie 

 monitoring individuálneho tvorivého výkonu 
 počet zamestnancov, ktorí zabezpečujú administratívny servis pre študentov 
 počet zamestnancov ústrednej knižnice 

3.9 Úroveň materiálno-technického a priestorového zabezpečenia štúdia a vzdelávania 

a) FiF UK neustále modernizuje svoje učebne, ich zariadenie a technické vybavenie, 
vrátane priestorov na praktickú výučbu. 

b) FiF UK dbá o potrebné vybavenie ústrednej knižnice, prístup k databázam, študijnej 
literatúre, vedeckým a odborným periodikám. 

c) FiF UK disponuje dostatočnými priestormi na individuálne štúdium a moderne vyba-
venými knižničnými priestormi. 

d) FiF UK disponuje priestormi na oddych a relaxáciu pre študentov. 

Ukazovatele 
 zber a vyhodnocovanie spätnej väzby o spokojnosti študentov s materiálno-technic-

kým a priestorovým zabezpečením vzdelávania 
 počet rekonštruovaných učebných priestorov 
 objem finančných prostriedkov investovaných do rekonštrukcie a modernizácie 

učebných priestorov 
 počet miest v knižnici na prezenčné štúdium 
 počet vypožičaných knižných jednotiek 
 zoznam databáz s voľným prístupom pre študentov fakulty 

3.10 Absolventi fakulty 

a) FiF UK má zriadený klub absolventov, ktorého prostredníctvom udržiava kontakty 
s absolventmi a motivuje ich k spolupráci s fakultou. 



11 

b) FiF UK pravidelne informuje absolventov a ďalších záujemcov o dianí na fakulte. 
c) FiF UK prizýva svojich absolventov k spolupráci pri propagácii fakulty a štúdia, pri 

inováciách obsahu vzdelávania a pri zisťovaní uplatniteľnosti v pracovnom procese. 

Ukazovatele 
 štatút klubu absolventov 
 zoznam členov predsedníctva klubu absolventov 
 počet aktivít, ktoré sa uskutočnili v spolupráci s absolventmi 
 zber spätnej väzby od absolventov 

4 OBLASŤ VEDY A VÝSKUMU 

4.1 Zabezpečenie kvality vedeckovýskumnej a inej tvorivej činnosti 

a) FiF UK sa riadi politikou zabezpečovania kvality vedeckovýskumnej a inej tvorivej 
činnosti na UK. 

b) FiF UK systematicky vyhodnocuje kvalitu vlastnej vedeckovýskumnej a inej tvorivej 
činnosti v súlade s politikou zabezpečovania kvality vedeckovýskumnej a inej tvori-
vej činnosti UK. 

c) FiF UK definuje špecifické kritériá na kvalitatívne a kvantitatívne parametre vedeckej 
práce uchádzačov o habilitačné a inauguračné konanie. 

d) FiF UK definuje špecifické kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov. 

Ukazovatele 
 výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti schválená Vedeckou radou FiF UK 
 monitoring individuálnych výkonov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov FiF 

UK 
 vnútorný predpis o kritériách FiF UK na vyhodnotenie splnenia podmienok na získa-

nie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profe-
sor“ 

 vnútorný predpis o všeobecných kritériách FiF UK na obsadzovanie funkcií profeso-
rov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov 

4.2 Strategické oblasti vedeckého výskumu 

a) FiF UK podporuje slobodnú voľbu výskumných tém, metodologických prístupov 
a teoretických rámcov, pričom dbá na zachovávanie princípov vedeckej rigoróznosti 
a kritickosti. 

b) FiF UK podporuje vedecký výskum s primárnou orientáciou na aktuálne bádateľsky 
aj spoločensky relevantné problémy, ktorý má predpoklady na významné ovplyvne-
nie stavu poznania v spoločenskovedných a humanitných disciplínach nielen na ná-
rodnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. 

c) FiF UK identifikuje ako strategické oblasti svojho vedeckovýskumného zamerania 
nasledujúce témy: 
– skupinové identity ako hlavné zložky sociálnych a kultúrnych procesov; 
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– kultúrne dedičstvo a historická pamäť; 
– spoločenské a etické výzvy a ľudské práva; 
– sociálne nerovnosti, možnosti predchádzania a riešenia; 
– jazykovo-komunikačné aspekty intrakultúrnej a interkultúrnej komunikácie; 
– psychické procesy, správanie, ľudská myseľ a mozog; 
– dejiny Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Ukazovatele 
 počet tvorivých pracovníkov, ktorí uskutočňujú výskum v uvedených témach, a ich 

podiel na celkovom počte tvorivých pracovníkov 
 počet výstupov tvorivej činnosti na uvedené témy a ich podiel na celkovom počte 

výstupov tvorivej činnosti 
 počet výskumných projektov zameraných na uvedené témy a ich podiel na celkovom 

počte výskumných projektov 

4.3 Podpora špičkovej vedeckovýskumnej činnosti 

a) FiF UK identifikuje jednotlivcov a tímy, ktoré realizujú excelentný výskum a zavedie 
nástroje na ich systematickú podporu, pričom sa zohľadňuje participácia na medzi-
národných projektoch a vedecké publikácie vo vydavateľstvách a vedeckých časopi-
soch, ktoré sa v príslušných vedných oblastiach považujú za renomované z medziná-
rodnej perspektívy. 

b) FiF UK podporuje publikovanie vedeckých monografií a vedeckých článkov v jazy-
koch, ktoré sú štandardnými prostriedkami medzinárodnej akademickej komuniká-
cie v príslušných vedných disciplínach, a vo vydavateľstvách a časopisoch, ktoré sa 
považujú za renomované v príslušných vedných disciplínach. 

c) FiF UK definuje primeranú kvalitu a kvantitu vedeckovýskumnej činnosti ako nevy-
hnutnej podmienky pri výberových konaniach a periodicky vyhodnocuje účinnosť 
týchto a ďalších opatrení na zvyšovanie kvality úrovne vedeckej činnosti. 

d) FiF UK definuje podmienky individuálneho odmeňovania zamestnancov so zreteľom 
na prestíž a medzinárodnú relevantnosť vedeckých publikácií, recepciu, dopad a in-
špiratívnosť vedeckých výsledkov a zapojenie do medzinárodnej spolupráce. 

e) FiF UK podporuje organizovanie špičkových medzinárodných vedeckých podujatí na 
pôde fakulty. 

f) FiF UK všestranne podporí jednotlivcov a tímy, ktoré sa uchádzajú o získanie pod-
pory na vedecký výskum z významných medzinárodných grantových schém 

Ukazovatele 
 vnútorný predpis o podmienkach identifikácie špičkových tímov na fakulte 
 vnútorný predpis o odmeňovaní zamestnancov za publikačný výkon 
 vnútorný predpis o všeobecných kritériách FiF UK na obsadzovanie funkcií profeso-

rov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov 
 počet vedeckých monografií uverejnených v medzinárodne renomovaných vydava-

teľstvách v jazykoch, ktoré sú štandardnými prostriedkami medzinárodnej akade-
mickej komunikácie v príslušných vedných disciplínach 
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 počet vedeckých článkov uverejnených v medzinárodne renomovaných indexova-
ných časopisoch v jazykoch, ktoré sú štandardnými prostriedkami medzinárodnej 
akademickej komunikácie v príslušných vedných disciplínach 

 zoznam špičkových medzinárodných vedeckých podujatí organizovaných na pôde 
fakulty 

 zoznam jednotlivcov alebo tímov, ktoré sa uchádzajú o podporu z významných gran-
tových schém 

 počet zahraničných citácií a iných ohlasov a počet ohlasov registrovaných v citač-
ných databázach 

4.4 Tvorivý potenciál 

a) FiF UK podporuje vedeckú činnosť na pregraduálnej a postgraduálnej úrovni. 
b) FiF UK osobitne podporuje študentov doktorandského stupňa štúdia, ktorí sú nad-

priemerne publikačne aktívni, a to najmä na medzinárodnej úrovni. 
c) FiF UK motivuje mladších tvorivých pracovníkov absolvovať habilitačné alebo inau-

guračné konanie s cieľom získať kvalitné akademické kádre pre personálne zabezpe-
čenie študijných programov. 

d) FiF UK poskytuje cielenú podporu na vybrané druhy publikačných výstupov. 
e) FiF UK buduje projektové centrum s cieľom poskytovať zamestnancom komplexné 

poradenské služby pri vyhľadávaní grantových príležitostí, príprave projektov aj po-
čas riešenia projektov. 

Ukazovatele 
 objem finančných prostriedkov vyplatených na mimoriadne štipendiá pre študentov 

tretieho stupňa štúdia 
 počet študentov tretieho stupňa štúdia, ktorí získali Grant UK 
 organizácia študentskej vedeckej a odbornej konferencie a počet jej účastníkov 
 počet úspešných absolventov habilitačného konania do 40 rokov a počet úspešných 

absolventov inauguračného konania do 45 rokov a ich pomer k celkovému počtu ús-
pešných habilitačných alebo inauguračných konaní 

 počet neúspešných habilitačných alebo inauguračných konaní 
 vnútorný predpis o fonde na podporu vydávania vedeckej literatúry 
 objem finančných prostriedkov vyplatených na podporu vydávania vedeckej litera-

túry a počet publikačných výstupov, ktoré boli vydané na základe tejto podpory 
 personálne zabezpečenie projektového centra a jeho webové sídlo 

4.5 Spolupráca vo vede a výskume 

a) FiF UK sa zapája do vedeckovýskumnej spolupráce s partnerskými inštitúciami, pre-
dovšetkým ústavmi SAV a inými domácimi či zahraničnými univerzitnými a akade-
mickými inštitúciami. 

b) FiF UK rozvíja vedeckovýskumnú spoluprácu s inými fakultami UK, a to predovšet-
kým zapájaním sa do spoločných vedeckovýskumných projektov. 



14 

c) FiF UK podporuje interdisciplinárny výskum, medziodborové výskumné témy a spo-
luprácu nad rámec katedier pôsobiacich na FiF UK. 

d) FiF UK sa zapája do medzinárodnej spolupráce prostredníctvom participácie na me-
dzinárodných výskumných projektoch. 

Ukazovatele 
 zoznam inštitúcií, s ktorými sa aktuálne realizujú spoločné vedeckovýskumné pro-

jekty 
 zoznam inštitúcií, s ktorými má FiF UK podpísanú zmluvu o spolupráci alebo memo-

randum o spolupráci 
 počet medzinárodných projektov, v ktorých FiF UK vystupuje ako spoluriešiteľská 

organizácia alebo v ktorých zamestnanci FiF UK vystupujú ako riešitelia 
 počet projektov interdisciplinárneho alebo medziodborového výskumu 
 počet vedeckých projektov riešených v spolupráci s inými inštitúciami 
 počet vedeckých výstupov, ktoré boli uverejnené v rámci riešenia projektov spoloč-

ných s inými univerzitnými alebo akademickými inštitúciami 
 počet vedeckých podujatí, na ktorých organizovaní FiF UK spolupracovala s inou uni-

verzitnou alebo akademickou inštitúciou 

4.6 Etické aspekty tvorivej činnosti 

a) FiF UK má vytvorenú etickú komisiu, ktorá (okrem iného) má kompetenciu posudzo-
vať etické aspekty vedeckého výskumu. 

b) FiF UK uplatňuje nulovú toleranciu k akademickým podvodom, ako sú plagiátorstvo, 
podvádzanie, vynútené autorstvo alebo spoluautorstvo, pripisovanie si nadmerného 
výskumného podielu na vedeckom výkone alebo nadmerného autorského podielu 
na publikácii a podobne. 

c) FiF UK motivuje svojich pracovníkov vyhýbať sa účelovým publikačným praktikám, 
ako sú napríklad publikovanie v účelových časopisoch alebo vydavateľstvách, úče-
lové delenie publikácie na viacero publikačných výstupov, účasť na účelových konfe-
renciách alebo podobných podujatiach, účasť v redakčných radách v účelových ča-
sopisoch alebo vydavateľstvách a podobne. 

d) FiF UK garantuje ochranu oznamovateľom neetického konania v tvorivej činnosti. 

Ukazovatele 
 štatút Etickej komisie FiF UK a rokovací poriadok Etickej komisie FiF UK 
 etický kódex FiF UK 
 počet konaní Etickej komisie FiF UK vo veci akademického podvádzania a počet 

takto dokázaných porušení zásad etického konania v tvorivej činnosti 
 počet konaní Disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov vo veci akademického 

podvádzania a počet takto dokázaných porušení zásad etického konania v tvorivej 
činnosti 

 počet osvetových aktivít zameraných na potláčanie neetických praktík vo vede 
a v publikačnom správaní zamestnancov a študentov FiF UK 
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4.7 Transfer poznatkov do vzdelávania, spoločenskej praxe a popularizácia vedy 

a) FiF UK vytvára podmienky na to, aby zamestnanci fakulty sprostredkúvali výsledky 
vlastnej vedeckej činnosti študentom. 

b) FiF UK podporuje zapojenie pregraduálnych aj postgraduálnych študentov do vlast-
nej vedeckovýskumnej činnosti. 

c) FiF UK vytvára podmienky na to, aby zamestnanci fakulty sprostredkúvali výsledky 
vlastnej vedeckej činnosti širšej odbornej i laickej verejnosti. 

d) FiF UK podporuje tvorbu publikácií pre širšiu verejnosť a nižšie stupne vzdelávania. 
e) FiF UK podporuje organizáciu vedeckých a odborných podujatí v spolupráci so štát-

nymi, verejnými, samosprávnymi, mimovládnymi, súkromnými a pod. inštitúciami 
zamerané na transfer výsledkov vedeckého výskumu do spoločenskej praxe. 

f) FiF UK sa podieľa na vzdelávacích aktivitách so širším celospoločenským dopadom. 
g) FiF UK spolupracuje s médiami pri tvorbe vzdelávacích výstupov, popularizácii vedy 

a vlastných výsledkov výskumnej činnosti. 

Ukazovatele 
 počet publikovaných vysokoškolských učebníc, vysokoškolských skrípt a iných učeb-

ných pomôcok 
 počet študentov zapojených do výskumných projektov 
 počet publikovaných učebných textov pre nižšie stupne vzdelávania 
 počet popularizačných publikácií 
 počet popularizačných vystúpení v médiách (tlač, rozhlas, televízia, internetové mé-

diá) 
 počet podujatí usporiadaných v spolupráci so štátnymi, verejnými, samosprávnymi, 

mimovládnymi, súkromnými a pod. inštitúciami 

5 OBLASŤ RIADENIA, ORGANIZÁCIE A ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

5.1 Samosprávne riadenie 

a) FiF UK je riadená autonómne akademickou samosprávou. 
b) FiF UK má vypracovaný dlhodobý zámer, ktorý predstavuje základný strategický ná-

stroj riadenia. 
c) FiF UK má funkčnú komunikáciu medzi Akademickým senátom FiF UK, Vedeckou 

radou FiF UK, Radou pre kvalitu FiF UK, vedením fakulty a kolégiom dekana. 
d) FiF UK má etablovanú funkčnú komunikáciu medzi orgánmi FiF UK a orgánmi UK. 
e) FiF UK zabezpečuje efektívny vertikálny a horizontálny tok informácií medzi všet-

kými pracoviskami fakulty. 
f) FiF UK zabezpečuje efektívnu účasť študentov v samosprávnych orgánoch FiF UK 

Ukazovatele 
 štatút FiF UK 
 dlhodobý zámer FiF UK 
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 výročná správa FiF UK za príslušný kalendárny rok s vyhodnotením plnenia dlhodo-
bého zámeru FiF UK 

 miera zastúpenia študentov v orgánoch akademickej samosprávy FiF UK 

5.2 Transparentnosť riadenia a prerozdeľovania finančných prostriedkov 

a) FiF UK má pevnú organizačnú štruktúru s definovanými kompetenciami a zodpo-
vednosťou na jednotlivých úrovniach riadenia. 

b) FiF UK je riadená transparentne, rozhodnutia sú prijímané po prerokovaní, resp. 
schválení v príslušných orgánoch. 

c) FiF UK zohľadňuje pri obsadzovaní miest vedúcich katedier nielen pedagogické a ve-
decké skúsenosti, ale aj manažérske, organizačné a administratívne predpoklady 
a schopnosť efektívne spolupracovať s vedením a inými orgánmi fakulty. 

d) FiF UK presadzuje personálnu politiku, v ktorej sa pri obsadzovaní pracovných miest, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich katedier a vedúcich pracovníkov 
dôsledne rešpektuje profesionálnosť, odbornosť, kooperatívnosť a osobná integrita. 

e) FiF UK zostavuje viaczdrojové financovanie v súlade s prioritami fakulty a pravidelne 
vyhodnocuje hospodárnosť vynakladania zdrojov. 

f) FiF UK vyčleňuje finančné prostriedky v rozpočte pre dekanát FiF UK a Ústrednú 
knižnicu FiF UK. 

g) FiF UK uplatňuje princípy výkonnostného financovania pri alokovaní mzdových pro-
striedkov na katedry na základe preukázateľných, každoročne kontrolovaných a vy-
hodnocovaných parametrov vo vybraných oblastiach. 

h) FiF UK uplatňuje princípy solidarity medzi katedrami. 

Ukazovatele 
 organizačný poriadok FiF UK 
 zápisnice zo zasadnutí vedenia fakulty 
 zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady FiF UK 
 zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu FiF UK 
 vnútorný predpis o organizácii výberových konaní na obsadzovanie pracovných 

miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a do-
centov a funkcií vedúcich katedier na FiF UK 

 čerpanie dotácie a výnosov v príslušnom kalendárnom roku a rozpis bežných a kapi-
tálových dotácií a výnosov v príslušnom kalendárnom roku 

 metodika rozdeľovania mzdového fondu na FiF UK v príslušnom kalendárnom roku 

5.3 Pracovné podmienky a starostlivosť o zamestnancov 

a) FiF UK dbá na dodržiavanie práv zamestnancov. 
b) FiF UK dbá o vytváranie nediskriminačného pracovného prostredia. 
c) FiF UK efektívne spolupracuje s Odborovou organizáciou pri FiF UK pri zabezpečo-

vaní práv zamestnancov fakulty. 
d) FiF UK má spracovaný etický kódex a vytvorenú Etickú komisiu FiF UK s kompeten-

ciou zaoberať sa otázkou dodržiavania práv zamestnancov. 
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e) FiF UK zabezpečuje pre zamestnancov adekvátne vybavenie kancelárií, pracovných 
priestorov, informačné technológie, modernú výpočtovú techniku vrátane softvéru, 
kancelárske potreby, prístupy k zdrojom dát a pod. 

f) FiF UK podporuje kariérny a kvalifikačný rast zamestnancov, vrátane využívania mo-
bilitných pobytov v zahraničí. 

g) FiF UK podporuje zvyšovanie kompetencií zamestnancov pomocou vzdelávacích ak-
tivít. 

h) FiF UK implementuje transparentný a zásluhový systém určovania nadtarifných zlo-
žiek mzdy. 

i) FiF UK systematicky sleduje a vyhodnocuje individuálne výkony v oblasti pedagogic-
kej a vedeckovýskumnej činnosti. 

j) FiF UK uskutoční priestorovú inventúru a vyhodnotí vyťaženosť priestorov na kated-
rách s cieľom poskytnúť zamestnancom pracovné podmienky vhodné na plnenie pe-
dagogických, vedeckovýskumných aj administratívnych pracovných povinností. 

Ukazovatele 
 etický kódex FiF UK 
 štatút Etickej komisie FiF UK 
 kolektívna zmluva UK na príslušný kalendárny rok a špecifický doplnok ku kolektív-

nej zmluve za FiF UK 
 počet zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu do zahraničia v rámci mobilitného 

programu 
 počet zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávací kurz zameraný na zvýšenie peda-

gogických, digitálnych, jazykových alebo iných zručností a znalostí 
 metodika rozdeľovania mzdového fondu na FiF UK v príslušnom kalendárnom roku 
 pravidlá odmeňovania zamestnancov a doktorandov FiF UK za vedecký výkon v prí-

slušnom kalendárnom roku 
 prieskum spokojnosti zamestnancov s pracovnými podmienkami, podmienkami pre 

kariérny rast,  rozvoj odborných, pedagogických, jazykových a digitálnych zručností 

5.4 Kvalita výkonu administratívnych činností 

a) FiF UK implementuje postupy na zvýšenie kvality výkonu administratívnych činností 
zabezpečovaných dekanátom a uskutoční audit pracovných činností dekanátu. 

b) FiF UK posilňuje kapacity projektového centra s cieľom poskytovať čo najkvalitnejšie 
služby tvorivým zamestnancom fakulty. 

c) FiF UK upraví zabezpečenie administratívnych činností katedier reorganizáciou sek-
retariátov katedier a vytvorením oddelenia v organizačnej štruktúre dekanátu, za-
strešujúceho zabezpečenie administratívnych činností katedier. 

d) FiF UK vytvorí podmienky na ďalší rozvoj ústrednej knižnice a modernizáciu jej slu-
žieb poskytovaných študentom a zamestnancom. 

e) FiF UK bude zabezpečovať kariérny a kvalifikačný rast pre administratívnych pracov-
níkov prostredníctvom školení, jazykových a iných kurzov a mobilitných programov. 

f) FiF UK zabezpečí zverejňovanie všetkých kľúčových dokumentov a vnútorných pred-
pisov aj v anglickom jazyku. 
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Ukazovatele 
 správa z auditu administratívy dekanátu 
 počet administratívnych zamestnancov 
 personálne zabezpečenie projektového centra a webové sídlo 
 reorganizácia sekretariátov katedier 
 organizačný poriadok fakulty 
 počet administratívnych pracovníkov, ktorí absolvovali školenia, kurzy alebo mobi-

litné programy 
 počet zverejnených dokumentov a vnútorných predpisov v anglickom jazyku 

5.5 Starostlivosť o komunitu 

a) FiF UK vytvára slobodné, tolerantné a otvorené prostredie, v ktorom každý zamest-
nanec a študent má priestor na sebarealizáciu bez ohľadu na svoje názory, postoje 
a hodnotové zameranie, príslušnosť k národu, národnosti alebo etnickej skupine, 
rasu a farbu pleti, jazyk a vek, pohlavie a rodovú identitu, sexuálnu orientáciu, vieru 
a náboženské presvedčenie, majetok a sociálny pôvod, politické a iné zmýšľanie 
a pod. 

b) FiF UK buduje medzi svojimi zamestnancami a študentmi príslušnosť k fakulte, pod-
poruje vzájomnú spolupatričnosť a kolegiálnosť medzi zamestnancami, študentmi, 
absolventmi a priaznivcami a vytvára priestor na budovanie akademickej komunity. 

c) FiF UK udržiava kontakty so svojimi absolventmi prostredníctvom klubu absolven-
tov. 

d) FiF UK udržiava kontakty so svojimi bývalými zamestnancami, a to aj v spolupráci 
s Odborovou organizáciou pri FiF UK. 

e) FiF UK podporuje spoločenské akcie pre svojich študentov a zamestnancov organi-
zovaných rôznymi združeniami a spolkami pôsobiacimi na fakulte alebo spolupracu-
júcimi s fakultou. 

f) FiF UK vytvára priestor na zakladanie a pôsobenie rôznych kultúrnych, spoločen-
ských a záujmových združení a spolkov na svojej pôde, ktoré prispievajú k vzájomnej 
spolupatričnosti a kolegiálnosti a vytvárajú priestor na ďalšie angažovanie sa za-
mestnancov, študentov aj absolventov. 

g) FiF UK osobitne podporuje zakladanie a pôsobenie študentských spolkov a čias-
točne finančne, materiálne alebo inak podporuje prispieva ich činnosť. 

Ukazovatele 
 etický kódex FiF UK 
 štatút klubu absolventov FiF UK 
 počet aktivít, ktoré sa uskutočnili v spolupráci s absolventmi 
 zoznam zorganizovaných spoločenských akcií, vrátane spoločenských akcií pre bý-

valých zamestnancov fakulty 
 zoznam združení a spolkov pôsobiacich na fakulte alebo spolupracujúcich s fakultou 
 vnútorný predpis o dotačnom programe na podporu činnosti študentských spolkov 

na FiF UK 
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 objem finančných prostriedkov poskytnutých študentským spolkom na organizova-
nie aktivít v príslušnom kalendárnom roku 

5.6 Správa majetku 

a) FiF UK uplatňuje trvalo udržateľný prístup k nehnuteľnému aj hnuteľnému majetku. 
b) FiF UK ako zodpovedný správca cenného nehnuteľného majetku dbá o efektívne 

a historicky citlivé nakladanie s majetkom a zveľaďuje ho. 
c) FiF UK ako inkluzívna inštitúcia dbá o to, aby všetky priestory boli dostupné aj pre 

zamestnancov, študentov a návštevníkov s telesným znevýhodnením. 
d) FiF UK vyhľadáva možnosti externého financovania rekonštrukcií a opráv, a to zo 

štátnych, verejných aj súkromných zdrojov. 
e) FiF UK ekonomicky zhodnocuje svoj majetok prostredníctvom krátkodobých aj dl-

hodobých prenájmov. 
f) FiF UK efektívne využíva hnuteľný majetok, výpočtovú techniku, technické vybave-

nie učební, zariadenia a pod. 

Ukazovatele 
 zoznam významných rekonštrukčných prác a opráv 
 objem investovaných finančných prostriedkov do rekonštrukcií a opráv 
 zoznam rekonštrukčných prác zameraných na debarierizáciu priestorov 
 objem investovaných finančných prostriedkov určených na debarierizáciu priestorov 
 počet zaslaných žiadostí o financovanie rekonštrukčných prác 
 počet platných zmlúv na dlhodobý prenájom priestorov fakulty a počet platných 

zmlúv na krátkodobý prenájom priestorov fakulty 

6 OBLASŤ SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 

6.1 Hodnotové ukotvenie 

a) FiF UK podporuje názorovú a hodnotovú pluralitu, garantuje možnosť otvorenej 
a slobodnej výmeny poznatkov, názorov a postojov, pestuje rovnocenný a férový 
prístup k všetkým jednotlivcom a skupinám. 

b) FiF UK prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti založenej na hodnotách demokra-
cie, plne rešpektujúcej ľudské práva, a otvorene komunikuje zásadné témy a postoje 
smerom k verejnosti. 

c) FiF UK vstupuje do verejnej diskusie o spoločensky citlivých témach. 
d) FiF UK vníma globálne environmentálne hrozby, a preto implementuje opatrenia na 

zníženie produkcie environmentálnych záťaží a prispieva k zvyšovaniu environmen-
tálneho povedomia medzi študentmi a zamestnancami. 

Ukazovatele 
 počet výskumných a vzdelávacích projektov zameraných na rozvoj hodnotového za-

merania spoločnosti 
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 počet výstupov zamestnancov v médiách k spoločensky relevantným témam 
 počet aktivít zameraných na spoločensky citlivé témy, ktoré fakulta organizovala 

alebo na ktorých participovali zamestnanci fakulty 
 zoznam opatrení zameraných na zníženie produkcie environmentálnych záťaží 
 počet aktivít zvyšujúcich povedomie o problematike životného prostredia 

6.2 Osvetová činnosť 

a) FiF UK svojou činnosťou vedome prispieva k udržateľnému rozvoju celej spoločnosti 
a podieľa sa na zvyšovaní vzdelanosti a kultúrnej úrovne spoločnosti. 

b) FiF UK realizuje cieľavedomú osvetovú činnosť, šíri vedecky podložené fakty a pred-
chádza šíreniu nepravdivých alebo vykonštruovaných informácií. 

c) FiF UK posilňuje prezentáciu svojich vedeckých a pedagogických výsledkov a aktivít 
v médiách. 

d) FiF UK organizuje súťaže a iné osvetové aktivity pre študentov vysokých škôl, posil-
ňujúce hodnoty demokracie, slobody a ľudských práv. 

Ukazovatele 
 počet popularizačných výstupov v médiách 
 počet mediálnych výstupov zameraných na rozvíjanie kritického myslenia 
 počet mediálnych výstupov zameraných na komunikáciu výsledkov vlastnej vedec-

kej a pedagogickej práce 
 počet projektov s priamymi vplyvmi na spoločenskú prax 
 počet aktivít na stredných školách zameraných na prezentáciu fakulty 
 počet účastníkov súťaží zameraných na hodnoty demokracie, slobody a ľudských 

práv 

6.3 Spolupráca s externým prostredím 

a) FiF UK rozvíja spoluprácu so štátnymi a verejnými inštitúciami, samosprávnymi or-
gánmi, mimovládnymi organizáciami, podnikateľským sektorom a podobne s cie-
ľom zveľaďovať občiansku spoločnosť. 

b) FiF UK poskytuje štátnym aj neštátnym organizáciám odbornú, posudkovú a exper-
tíznu činnosť v oblastiach, ktoré sú predmetom jej činnosti. 

c) FiF UK dbá o udržiavanie vysokej úrovne vedeckovýskumnej činnosti a publikova-
ných výsledkov a s týmto cieľom sa intenzívne zapája do posudzovateľskej činnosti 
pre vedecké a odborné časopisy, vydavateľstvá a grantové agentúry. 

Ukazovatele 
 počet partnerstiev so štátnymi a verejnými inštitúciami, samosprávnymi orgánmi, 

mimovládnymi organizáciami, podnikateľským sektorom atď. 
 zoznam aktivít, ktoré sa zrealizovali v spolupráci s partnermi s cieľom zveľaďovať ob-

čiansku spoločnosť 
 počet vypracovaných odborných posudkov a expertíz 
 počet zamestnancov zapojených do posudzovateľskej činnosti pre vedecké a od-

borné časopisy, vydavateľstvá a grantové agentúry 
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