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1. Činnosť Vedeckej rady FiF UK 

 Funkčné obdobie členov Vedeckej rady FiF UK (ďalej aj VR) sa začalo 1. septembra 2016. V roku 
2018 mala VR 26 členov (19 interných a 7 externých, z toho 24 profesorov, resp. DrSc., a 2 docentov; 20 
mužov a 6 žien). Plnila si svoje hlavné poslania: dohliadala na úroveň vedeckých aktivít zamestnancov 
fakulty (prerokúvala a hodnotila vedeckú činnosť za predošlý rok), schvaľovala vedecky adekvátnych 
externých odborníkov podieľajúcich sa na procesoch v rámci univerzitnej výučby (členov štátnicových 
komisií alebo komisií pre doktorandské štúdium) a rozhodovala o výsledkoch kvalifikačných konaní. 
V roku 2018 sa zišla na 7 riadnych zasadnutiach (2017: 7, 2016: 4), v rámci ktorých sa uskutočnili:  

– 2 inauguračné konania: 2 pracovníci FiF UK, konania prebehli úspešne, jeden inaugurant už bol 
vymenovaný prezidentom, jedna inaugurantka zatiaľ vymenovaná nebola; 

– 7 habilitačných konaní: 4 pracovníci z FiF UK, 3 pracovníci z iných inštitúcií, pričom dve konania 
prebehli neúspešne; v priebehu roka 2018 bol titul udelený 7 habilitantom (v dvoch prípadoch sa 
habilitačné konanie uskutočnilo už v roku 2017).  

Tabuľka č. 1 
Kvalifikačné postupy realizované na FiF UK v rokoch 2014 – 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Inaugurácie 2 6 1 1 2 
 z toho zamestnanci FiF UK 2 5 (6) 1 - 2 

Habilitácie 13 8 4 11 7 
 z toho zamestnanci FiF UK 6 2 1 6 4 

 V roku 2018 mala fakulta priznané právo habilitovať docentov a podávať návrhy na vymenúvanie 
profesorov v 22 študijných odboroch. Vzhľadom na vek garanta alebo spolugaranta boli tieto práva 
priznané s časovým obmedzením v 10 študijných odboroch. Vedenie sa usiluje prostredníctvom 
personálnej politiky smerovať k znižovaniu priemerného veku profesorov a docentov a 
k bezproblémovému zabezpečeniu garančných kompetencií fakulty aj do budúcnosti. 
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2. Vedeckovýskumná činnosť vo všeobecnosti 

 Vedecký výskum na FiF UK sa uskutočňuje v širokom spektre vedných odborov a realizujú ho ako 
tvoriví jednotlivci (pedagógovia, výskumní pracovníci, doktorandi a na bazálnej úrovni aj študenti 1. a 2. 
stupňa vysokoškolského štúdia) tak aj vedecké tímy (na fakultnej alebo medziinštitucionálnej úrovni). 
Vedecký výskum sa zameriaval najmä na vedy humanitné (psychológia, filozofia, logika, vedy o kultúre 
a umení, jazykoveda, literárna veda, translatológia, areálové štúdiá a pod.), spoločenské (napr. 
politológia, sociológia), historické a pedagogické (pedagogika, andragogika). 
 Z hľadiska kvality sa hodnotenie opiera o výsledky akreditácie z roku 2015, ktorá v troch oblastiach 
vyhodnotila výsledky ako veľmi dobré (historické vedy a etnológia: A, spoločenské a behaviorálne vedy: 
A-, humanitné vedy A-), len výsledky v oblasti pedagogických vied (pedagogika, andragogika) naznačujú 
väčšie rezervy (hodnotenie B-). Okrem celkového hodnotenia vedných odborov identifikovala Akreditačná 
komisia špičkové vedecké tímy na slovenských univerzitách a vysokých školách, a to v rámci dvoch 
výziev, pričom prvá výzva sa realizovala v roku 2015 a druhá v roku 2017. Celkový počet excelentných 
tímov identifikovaných v rámci obidvoch výziev je 54 (prvá výzva – 37, druhá výzva – 17), pričom na 
Univerzite Komenského pôsobí až 26 týchto tímov (prvá výzva – 19, druhá výzva – 7). V tomto počte má 
FiF UK 5 zástupcov, pričom jeden z týchto tímov, z oblasti archeológie, pribudol v rámci druhej výzvy. 
Ostatné špičkové tímy, identifikované v rámci prvej výzvy, naďalej na fakulte pôsobia a svoj výskum 
realizujú v oblasti filozofie a logiky, jazykovedy, literárnej vedy a dejín. Celkový počet pracovníkov fakulty, 
ktorí patria do niektorého z týchto tímov, je 26.  
 Kvantitatívne aspekty vedeckej (aj pedagogickej) činnosti pracovníkov fakulty sme aj v roku 2018 
monitorovali prostredníctvom auditu pracovných výkonov, a to v troch oblastiach – v pedagogickej 
činnosti (vzhľadom na počet kurzov, odučených hodín a počet študentov), v publikačnej činnosti 
(vzhľadom na počet publikovaných výstupov vybraných kategórií, so špecifickým zreteľom na publikácie 
v indexovaných časopisoch, cudzojazyčné publikácie a monografie) a v grantovom výkone (vzhľadom na 
získaný objem finančných prostriedkov a počet podaných, resp. získaných grantov). Zamestnanci fakulty 
tak majú k dispozícii prehľad o výkonoch za roky 2014 – 2017. Údaje za štvorročné obdobie poskytujú 
pomerne plastický obraz o výkonoch na fakulte v sledovaných oblastiach a navyše je pomerne 
spoľahlivým indikátorom trendov, vďaka čomu sa dá využívať pri prijímaní rôznych druhov rozhodnutí na 
nadchádzajúce obdobia. Z týchto údajov možno napríklad zistiť nasledujúce trendy: 

 mierne rastie počet publikovaných článkov v indexovaných časopisoch (CCC, WoS, resp. 
Scopus) – 2014: 30,79 (4,67% zo všetkých publikácií sledovaných kategórií); 2015: 43,52 
(6,58%); 2016: 44,5 (7,17%); 2017: 62,21 (9,38%) 

 mierne kolíše celkový počet publikovaných výstupov sledovaných kategórií –2014: 659,79 
(priemerne 2,35 publikácie na jedného tvorivého pracovníka); 2015: 660,93 (2,26); 2016: 620,87 
(2,10); 2017: 663,46 (2,24) 

 mierne sa znížil počet tvorivých pracovníkov bez publikácie sledovanej kategórie – 2014: 56 
(19,93% z celkového počtu tvorivých pracovníkov); 2015: 63 (21,58%); 2016: 66 (22,37%), 
2017: 60 (20,27%) 

Napriek miernemu poklesu v poslednej položke je pomerne znepokojivý relatívne vysoký počet tvorivých 
pracovníkov bez publikačného výkonu (hoci treba uznať, že do tohto počtu sú zarátaní aj lektori, od 
ktorých sa publikačný výkon neočakáva). Vzhľadom na dôležitosť publikačného výkonu fakulty pre 
zabezpečenie dotácií zo štátneho rozpočtu bude potrebné uvedený počet ďalej znižovať, a to aj 
nastavením prísnejších podmienok v personálnej politike fakulty. 

3. Granty 

 V roku 2018 fakulta získala na vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť prostredníctvom grantov 
a darov o niečo menší objem finančných prostriedkov ako v roku 2017. Väčší výpadok príjmov 
z domácich zdrojov (celkovo 964 771,- € v roku 2018 v porovnaní s 1 172 461,- € v roku 2017) bol však 
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sčasti vykompenzovaný nárastom príjmov zo zahraničných zdrojov (celkovo 510 913,17 € v roku 2018 
v porovnaní s 411 294,- € v roku 2017). Majoritný podiel vedeckého výskumu bol realizovaný formou 
riešenia projektov v rámci domácich alebo zahraničných grantových projektov. Štruktúra všetkých 
získaných grantových prostriedkov je nasledujúca: 

A. Domáce granty celkovo: 964 771,- €, z toho 
a) výskumné granty: 93 projektov v celkovej sume 953 186,- € 
b) ostatné granty: 5 projekty v celkovej sume 11 585,- € 

B. Zahraničné granty celkovo: 510 913,17 €, z toho 
a) výskumné granty: 7 projektov v celkovej sume 325 225,38,- € 
b) ostatné granty: 13 projektov v celkovej sume 185 687,79 € 

Prostredníctvom výskumných grantov sa teda získalo 1 278 411,38 € a prostredníctvom ostatných 
grantov 197 272,79 €. Celkové grantové prostriedky dosiahli výšku 1 475 684,17 €. Finančné prostriedky 
získané na domáce výskumné granty tvorili 74,6% všetkých prostriedkov z výskumných grantov
 a 64,6% všetkých grantových prostriedkov. 
 Z uvedených údajov je zjavné, že grantovej aktivite pracovníkov fakulty stále dominujú domáce 
výskumné granty, hoci v porovnaní s rokom 2017 sa podiel domácich grantov na celkovom grantovom 
výkone znížil a podiel zahraničných grantov zvýšil. Štruktúra domácich výskumných grantov za rok 2018 
je nasledujúca:  

A. APVV: 22 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 16, fakulta ako spoluriešiteľ – 6) v celkovej 
sume 645 924,- € (2017: 21 projektov, 855 314,- €) 

B. VEGA: 56 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 50, fakulta ako spoluriešiteľ – 6) v celkovej 
sume 272 818,- € (2017: 59 projektov, 277 126,- €) 

C. KEGA: 11 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 7, fakulta ako spoluriešiteľ – 4) v celkovej sume 
34 444,- € (2017: 6 projektov 20 733,- €) 

Z hľadiska výšky dotácie a významu projektov grantové prostriedky získané z APVV zohrávajú primárnu 
úlohu, hoci medziročne výrazný pokles nastal práve v tomto sektore. Spomedzi všetkých projektov 
podporených APVV sa 6 projektov realizovalo v rámci Všeobecnej výzvy (VV) 2014 (pričom jeden z týchto 
projektov bol v roku 2018 aj ukončený), 5 projektov v rámci VV 2015, 4 projekty v rámci VV 2016 a 8 
projektov v rámci VV 2017. Je potešiteľné, že pracovníci fakulty získavajú významnú podporu práve z 
tejto schémy, ktorej dotácie umožňujú realizovať veľké vedecké projekty s významným dopadom 
a výstupmi. Významné sú aj grantové prostriedky VEGA, hoci výška dotácie na jednotlivé projekty je 
nižšia. Na druhej strane však ide o dôležité prostriedky na zabezpečenie riadnej realizácie vedeckého 
výskumu na fakultných pracoviskách. Potešiteľný je výrazný nárast projektov KEGA, zameraných na 
pedagogickú oblasť, hoci stále fakulta získava relatívne malý objem finančných prostriedkov z tejto 
schémy. 
 Významné finančné prostriedky na fakultu plynuli aj prostredníctvom nevýskumných projektov, 
ktoré však majú nezanedbateľný vplyv aj na výskumné aktivity. Treba spomenúť predovšetkým podporu 
z Vyšehradského fondu, programu Erasmus+, Konfuciovho inštitútu alebo jednorazové podpory 
z ministerstiev či veľvyslanectiev. Pri mimofakultných grantových prostriedkoch treba konštatovať, že 
drvivá väčšina pochádza zo súťažných schém, v ktorých museli žiadatelia z fakulty obstáť v konkurencii 
s inými žiadateľmi a len zlomok finančných zdrojov pochádza z darov. 
 Univerzita Komenského podporuje vedeckovýskumnú činnosť mladých vedeckých pracovníkov 
a doktorandov prostredníctvom schémy Granty UK. V roku 2018 sa zmenili niektoré podmienky 
udeľovania týchto grantov, pričom najdôležitejšou zmenou bolo obmedzenie oprávnených žiadateľov len 
na doktorandov. Po výraznom poklese úspešnosti žiadateľov z fakulty v roku 2017 sa v roku 2018 
podarilo doktorandom fakulty získať celkovo 15 grantov v celkovej sume 12 130,- € (2017: 12 projektov, 
10 030,- €; 2016: 21 projektov, 14 440,- €; 2015: 22 projektov, 16 530,- €). Napriek miernemu nárastu 
fakulta výrazne zaostáva v počte úspešných žiadateľov v porovnaní s niektorými inými fakultami 
(predovšetkým s Prírodovedeckou fakultou, lekárskymi fakultami a Fakultou matematiky, fyziky 
a informatiky). Získané prostriedky síce nie sú veľké, nepočítajú sa do výkonov fakulty a katedier, ale 
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príprava projektov je veľmi jednoduchá a považujeme ju za vhodnú príležitosť pre doktorandov naučiť sa 
písať projekty. 
 Rok 2018 bol posledným rokom, v ktorom fakulta udeľovala fakultné granty. Finančné prostriedky 
na rok 2018 boli žiadateľom priznávané v roku 2017, pričom bolo podaných 19 žiadostí, pričom 
schválených bolo 16 žiadostí v celkovej sume 12 013,- € (2014: 46 žiadostí / 33 podporených v sume 
16 160,- €; 2015: 27 žiadostí / 21 podporených za 11 448,- €; 2016: 23 žiadostí / 21 podporených za 
11 650,- €). 
 Fakultné granty boli primárne určené na podporu vydávania vedeckej literatúry z prostriedkov FiF 
UK, nešlo o výskumné granty v pravom zmysle slova, hoci žiadosti prideľovala komisia. Preto boli v roku 
2018 nahradené iným systémom podpory vydávania vedeckej literatúry. Bol zriadený Fond na podporu 
vydávania vedeckej literatúry, z ktorého sa rozdeľujú príspevky na vydanie, a to od roku 2019. Príspevok 
je nárokovateľný po splnení niektorých kritérií, ktoré sa týkajú žiadateľa aj kategórie publikačného 
výstupu, na ktorý sa príspevok žiada. Podmienky sú obsiahnuté vo Vnútornom predpise č. 6/2018 
(Smernica o Fonde na podporu vydávania vedeckej literatúry a pravidlách poskytovania príspevku 
z fondu). Príspevky sa priznávajú žiadateľom priebežne počas celého roka (nie raz za rok, ako to bolo 
v prípade fakultných grantov). Fond začal prerozdeľovať finančné príspevky koncom roka 2018, pričom 
štyrom žiadateľom priznal príspevok v celkovej sume 2011,50 €. 
 Rezervy má FiF UK stále v zapájaní sa do väčších európskych grantov, hoci možno s potešením 
konštatovať, že v roku 2018 sa podarilo získať nový projekt v rámci európskej schémy H2020 (celkový 
počet projektov v rámci tejto schémy tak stúpol na 3) aj projekt v rámci schémy Európa pre občanov. 

Tabuľka č. 2 
Výskumné a vzdelávacie granty získané pracovníkmi a riešiteľskými kolektívmi FiF UK  

v rokoch 2012 – 2018 
 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 
7. RP EÚ/H2020 2 1 2 2 3 
ESF - - - - - 
APVV/MVTS 12+3 14+3 12+4 17+4 26 
 z toho nové 0 4+2 2+1 4+0 8 
VEGA 61 58 62 59 56 
 z toho nové 18 17 18 20 14 
KEGA 8 9 4 6 11 
Granty UK 15 22 21 12 15 
Domáce granty a dary       
 počet 90 93 96 88 98 
 suma 813.442 876.673 985.644 1.172.461 964 771 
Zahran. granty a dary       
 počet 13 19 20 20 20 
 suma 248.052 184.192 277.477 411.294 510 913,17 
Počet grantov a darov 
celkom 103 112 116 108 118 

Celková suma na 
granty zo štátnych 
zdrojov a zdrojov EÚ 

1.061.494 1.060.865 1.263.121 1.288.216 1.287.631,88 
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 Celkovo možno povedať, že tvoriví zamestnanci fakulty si uvedomujú dôležitosť získavania 
finančných prostriedkov na svoj výskum (ktorý zase je základným predpokladom kvalitnej univerzity). 
Medzi najaktívnejšie pracoviská pri získavaní výskumnej grantovej podpory patria nasledujúce katedry (v 
abecednom poradí): Katedra archeológie, Katedra etnológie a muzeológie, Katedra filozofie a dejín 
filozofie, Katedra muzikológie, Katedra politológie, Katedra porovnávacej religionistiky, Katedra 
psychológie, Katedra sociológie, Katedra všeobecných dejín, ale aj niektoré ďalšie.  
 Z hľadiska objemu grantových prostriedkov dominujú stále domáce APVV granty (hlavní riešitelia 
projektov v rámci VV 2017: dr. Baboš, dr. Blaho, doc. Brezina, prof. Gahér, dr. Gerbery, prof. Kováč, dr. 
Lacko, prof. Lanstyák). Medzi zahraničnými sú z hľadiska prestíže aj objemu najdôležitejšie granty 
schémy Európskej komisie (prof. Bátora ml., doc. Deák, doc. Klimovský, doc. Matejko, dr. Világi, doc. 
Zvara). 
 Zabezpečovanie prostriedkov na realizáciu výskumných aktivít a publikovanie výstupov 
z mimofakultných zdrojov sa považuje za samozrejmé, keďže aktivita vysokých škôl v tejto oblasti je 
jedným z faktorov, ktoré určujú výšku dotácie z ministerstva. Na druhej strane si vedenie fakulty 
uvedomuje, že úspešnosť žiadostí o grantové prostriedky z domácich, ale aj zahraničných grantových 
schém sa bude zvyšovať, ak bude na fakulte k dispozícii kvalitné projektové centrum, ktoré môže 
žiadateľom o granty pomôcť s administráciou prípravy projektov. Aj s týmto cieľom skvalitňujeme služby 
projektového centra.  
 Budúcnosť vedeckého výskumu naznačujú nové grantové projekty, ktoré boli podané v roku 2018. 
Bilancia podaných projektov je veľmi sľubná. 
 Domáce projekty: 

 APVV: podaných 25 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 16; fakulta ako spoluriešiteľ – 9) 
 VEGA: podaných 25 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 20; fakulta ako spoluriešiteľ – 5) 
 KEGA: podaných 12 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 12)  
 iné (dotácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstva 

zdravotníctva, nadácie Tatrabanky a i.): podaných 12 projektov 
 Zahraničné projekty: 

 H2020: podané 3 projekty 
 Europe for Citizens: podané 2 projekty 
 COST: podané 3 projekty 
 Visegrad Grants: podané 3 projekty 
 Erasmus KA2+: podané 3 projekty 
 iné: podaných 5 projektov 

4. Publikačná činnosť 

 Publikačná činnosť je najvýznamnejším výstupom vedeckej činnosti tvorivých zamestnancov 
a doktorandov FiF UK. Preto je potrebné dbať na to, aby každý tvorivý pracovník fakulty výsledky svojej 
vedeckej práce zverejňoval takýmto spôsobom a zároveň aj výstupy náležite evidoval v centrálnej 
databáze publikačných výstupov v Ústrednej knižnici FiF UK. Katalóg publikačných výstupov každého 
tvorivého pracovníka je dostupný prostredníctvom webového sídla knižnice 
(http://alis.uniba.sk:9909/search/query?theme=EPC). 
 Každá inštitúcia, na ktorej sa realizuje vedecký výskum, by mala mať ambíciu produkovať čo 
najkvalitnejšie a originálne vedecké výsledky, ktoré budú náležite recipované vo vedeckej komunite 
v danom vednom odbore. Túto ambíciu môže FiF UK napĺňať len v prípade, že bude podporovať 
publikovanie výstupov, ktoré prešli náročným, nezávislým a anonymným recenzným konaním na 
medzinárodnej úrovni. Recenzné konanie tohto druhu (a nie rýdzo formálne recenzné konanie, s ktorým 
sa žiaľ možno stretnúť pomerne často) môže významne napomôcť autorom aj autorkám vedeckých 
výstupov k tomu, aby publikovali skutočne hodnotné výstupy. Recenzné konanie s takýmito parametrami 
sa spravidla realizuje vo významných medzinárodných akademických vydavateľstvách 
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a v renomovaných vedeckých časopisoch, ktoré sú indexované v najvýznamnejších databázach 
(prítomnosť časopisu v takejto databáze je známkou toho, že jeho recenzné konanie bolo preverené 
a potvrdené ako spoľahlivé). Preto fakulta musí dbať na to, aby mala vybudovaný systematický prístup 
k zvýhodňovaniu autorov, ktorí vstupujú do ťažkého konkurenčného boja na medzinárodnej úrovni 
a publikujú svoje príspevky v časopisoch evidovaných v databázach Current Contents Connect (CCC), 
Web of Science (WoS), resp. Scopus, prípadne v renomovaných akademických vydavateľstvách, 
a zároveň publikujú svoje výstupy v jazykoch, ktoré sú dostupné celosvetovej komunite vedcov z danej 
oblasti. Zároveň je potrebné minimalizovať pokusy o len formálne naplnenie niektorých podmienok 
medzinárodnosti vedeckých výstupov, ktoré možno badať najmä v súvislosti s uverejňovaním publikácií 
v slovenskom, resp. v medzinárodne nepoužívanom jazyku v lokálnych zahraničných (navyše 
neakademických) vydavateľstvách (najmä Česko, Poľsko), a to bez uskutočnenia náležitého recenzného 
konania. Na druhej strane je potrebné eliminovať aj prípady publikovania v tzv. predátorských časopisoch 
a vydavateľstvách, a to napriek tomu, že niektoré z takýchto časopisov sa úspešne etablovali aj 
v databáze Scopus. Jeden aj druhý prístup možno hodnotiť ako neduh, ktorý fakticky znižuje hodnotu 
vedeckého výskumu. To nie je cesta, ktorú by si FiF UK mohla dovoliť vybrať, pokiaľ má mať ambíciu 
produkovať najkvalitnejší vedecký výskum v oblasti spoločenských a humanitných vedných disciplín na 
Slovensku. Vedenie fakulty sa usiluje napĺňať tento cieľ predovšetkým priamym finančným odmeňovaním 
autorov publikačných výstupov vybraných kategórií, pričom diferencovanosť váhy jednotlivých kategórií 
sa zohľadňuje v rozdielnej výške odmeny. Osobitne treba zdôrazniť to, že zahraničné publikácie 
v slovenčine sa odmeňujú rovnako ako domáce publikácie a že štúdie v predátorských časopisoch nie sú 
odmeňované vôbec. 
 Základné ukazovatele týkajúce sa publikačnej činnosti sú zhrnuté v tabuľke č. 3. Z hľadiska kvantity 
publikácií možno rok 2018 hodnotiť ako menej úspešný v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keďže 
možno badať celkový pokles počtu publikovaných výstupov. Pokles sme zaznamenali v najdôležitejších 
kategóriách, teda monografiách, štúdiách rozsahu monografií, kapitol v monografiách a vedeckých 
štúdiách uverejnených vo vedeckých časopisoch a zborníkoch. Celkový počet vedeckých výstupov týchto 
druhov v roku 2018 bol 699 (2017: 823; 2016: 687; 2015: 750). 
 Pomerne výrazný je medziročný pokles počtu monografií, štúdií rozsahu monografie a kapitol 
v monografiách (2018: 51; 2017: 79) bol spôsobený predovšetkým výrazne nižším počtom kapitol 
v monografiách, takže monografie a štúdie v rozsahu monografie nezaznamenali medziročne výraznejšie 
straty. Sčasti sú tieto hodnoty kompenzované nárastom počtu vysokoškolských učebníc (2018: 15; 2017: 
8). Monografie v mnohých spoločenských a humanitných vedách predstavujú dominantný prostriedok 
zverejňovania vedeckých výsledkov trvalejšieho charakteru, a preto možno vysloviť presvedčenie, že 
z dlhodobého hľadiska pôjde len o dočasný jav. 
 Pokles počtu vedeckých štúdií (2018: 633; 2017: 736) je spôsobený predovšetkým výrazným 
medziročným prepadom domácich publikácií, pričom počet zahraničných publikácií poklesol len mierne. 
Napriek tomu je potešiteľné, že mierne narástol počet vedeckých štúdií uverejnených v indexovaných 
časopisoch (CCC, WoS, Scopus). Z celkového počtu 633 štúdií publikovaných v časopisoch a zborníkoch 
až 90 výstupov bolo uverejnených v indexovaných časopisoch, čo predstavuje viac ako 14% z uvedeného 
celkového počtu (2017: 736 publikácií, z toho 86 indexovaných, t. j. približne 12% ; 2016: 605 publikácií, 
z toho 64 indexovaných, t. j. približne 11%; 2015: 688 publikácií, z toho 50 indexovaných, t. j. približne 
7%). 
 Treba sa pristaviť aj pri tom, že sa stabilizoval podiel publikačných výstupov doktorandov denného 
štúdia na celkovom počte publikačných výstupov fakulty, čo je dané tým, že medziročne mierne narástol 
počet takýchto doktorandov (hoci od roku 2014 ich počet klesol takmer o tretinu). Zároveň však treba 
uznať, že napriek tomu, že sa pomer počtu doktorandov k počtu tvorivých pracovníkov vďaka tomuto 
trendu pomerne výrazne znížil od roku 2014, percento publikačných výstupov, ktorým denní doktorandi 
prispeli k celkovému publikačnému výkonu fakulty, kleslo oveľa menej. To znamená, že na jedného 
doktoranda pripadá v konečnom dôsledku mierne väčší počet publikačných výstupov ako 
v predchádzajúcich rokoch. 
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Tabuľka č. 3 
Publikačná činnosť vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FiF UK 

v rokoch 2014 – 2018 
(v zátvorke počet publikácií, akým sa na celkovom počte podieľali denní doktorandi FiF UK) 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Vedecké monografie, 
štúdie charakteru monografie, 
kapitoly v monografiách 

51 (6) 53 (3) 
77 (7) 
31 (3) 
12 (1) 
34 (3) 

79 (12) 
36 (1) 
11 (5) 
32 (6) 

51 (5) 
33 (3) 
8 (1) 

10 (1) 
 z toho vydané doma 45 (6) 43 (3) 59 (6) 60 (12) 41 (4) 
 z toho vydané v zahraničí 6 (0) 10 (0) 18 (1) 19 (0) 10 (1) 

Vysokoškolské učebnice 8 (0) 9 (0) 5 (0) 8 (0) 15 (0) 
Vedecké práce v časopisoch 
a zborníkoch 750 (211) 688 (164) 605 (142) 736 (130) 633 (119) 
 z toho v domácich 565 (174) 501 (123) 407 (103) 493 (96) 406 (85) 
 z toho CCC 23 (11) 22 (1) 20 (5) 30 (5) 24 (2) 
 z toho WoS, Scopus 4 (4) 2(0) 13 (5) 16 (1) 22 (1) 
 z toho v zahraničných 185 (37) 187 (41) 198 (39) 243 (34) 227 (34) 
 z toho CCC 9 (1) 12 (1) 15 (3) 11 (0) 21 (3) 
 z toho WoS, Scopus 6 (0) 14 (2) 16 (3) 29 (1) 23 (1) 

Skriptá 16 (2) 16 (1) 11 (0) 13 (1) 14 (4) 

Doktorandi      

 percentuálny podiel ich publikácií 28% 24% 23% 17% 18% 

 medziročná zmena ich počtu  100% -11% -19% -32% +5% 

Citácie 1725 1601 1465 1983 1535 
 z toho domáce 1339 1176 1021 1517 1098 
 z toho zahraničné 386 425 444 466 437 

 Napokon sa môžeme zmieniť o tom, že medziročne poklesol počet citácií na publikácie 
pracovníkov fakulty, pričom sme sa vrátili na hodnoty spred dvoch rokov. Pokles bol spôsobený 
predovšetkým úbytkom domácich citácií (až o tretinu v porovnaní s rokom 2017). Počet zahraničných 
citácií zostal na približne rovnakej hodnote, resp. poklesol len mierne.  
 Z hľadiska ďalšej perspektívy publikačnej činnosti na fakulte potvrdzujeme cieľ zameriavať sa 
predovšetkým na uverejňovanie vedeckých monografií a vedeckých štúdií v indexovaných časopisoch. 
Fakulta vytvára podmienky na to, aby tvoriví pracovníci prispievali k napĺňaniu tohto cieľa, pričom sa 
očakáva, že každý tvorivý pracovník bude pravidelne publikovať výstupy týchto kategórií. Vzhľadom na 
túto skutočnosť nevnímame ako negatívny jav to, že dôjde k medziročnému poklesu celkového počtu 
publikácií, pokiaľ počty publikácií kľúčových kategórií budú rásť. Sústredenie sa na monografie a štúdie 
v indexovaných časopisoch fakulta navyše podporuje aj výraznejším individuálnym odmeňovaním. 
Zároveň považujeme za dôležité, aby sa fakulta výraznejšie presadzovala aj v medzinárodnom 
publikačnom priestore, a preto významné výsledky vedeckej práce by mali byť uverejňované 
v medzinárodne zrozumiteľných jazykoch, ktoré sú zavedeným komunikačným prostriedkom 
v príslušných vedných disciplínach. Podporu takýmto publikačných výstupov dávame aj prostredníctvom 



8 

Fondu na podporu vydávania vedeckej literatúry, z ktorého je možné financovať preklady a jazykové 
korektúry. 

5. Doktorandské štúdium 

 Doktorandské štúdium na FiF UK sa v roku 2018 realizovalo v 25 akreditovaných študijných 
programoch doktorandského štúdia v dennej aj externej forme. Počas roka 2018 sa uskutočnilo niekoľko 
zmien na miestach garantov, resp. spolugarantov v študijných programoch archeológia, translatológia, 
sociológia a literárna veda, keďže pôvodní garanti, resp. spolugaranti dovŕšili v danom roku vek 70 rokov. 
 Štúdium zabezpečoval rovnaký počet odborových komisií doktorandského štúdia (niektoré z nich 
boli spoločnými odborovými komisiami). V priebehu roka sa na vzdelávaní doktorandov aktívne podieľalo 
9 externých vzdelávacích inštitúcií zo SAV (Archeologický ústav, Filozofický ústav, Historický ústav, 
Sociologický ústav, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Ústav 
hudobnej vedy, Ústav slovenskej literatúry, Ústav svetovej literatúry).  
 Vzhľadom na to, že FiF UK nedostáva účelovo viazané prostriedky na štipendiá z MŠVVaŠ SR ani 
na jeden ročník denných doktorandov, musí všetky štipendiá hradiť z vlastných rozpočtových zdrojov. 
Preto vedenie fakulty štvrtým rokom pokračovalo v participatívnom financovaní štipendia. V roku 2018 
bola výška katedrového príspevku na jedného doktoranda denného štúdia 800,- € (2017: 800,- €; 2016: 
1000,- €; 2015: 1200,- €). Vedenie fakulty neplánuje výšku spolufinancovania ďalej meniť, a preto možno 
očakávať, že v najbližších rokoch budú katedry prispievať sumou 800,- € za každého svojho doktoranda 
denného štúdia na rok. Spolufinancovanie hradia katedry zo svojich nadtarifných prostriedkov, pretože 
doktorandi vytvárajú výkon (ktorý nie je zanedbateľný), ktorý sa započítava ich domovskej katedre. 
Vedenie si od spolufinancovania sľubuje nielen väčšiu zodpovednosť katedier pri prijímaní nových 
denných doktorandov, ale aj intenzívnejšiu prácu s nimi (najmä s dôrazom na ich publikačný výkon) 
a prísnejšie sledovanie ich študijných a vedeckých výsledkov. Priebežná kontrola výsledkov školiteľmi, 
vedúcimi katedier či garantmi a odborovými komisiami je nevyhnutná vzhľadom na cieľ umožniť úspešné 
ukončenie doktorandského štúdia len v prípade, že doktorand splní všetky podmienky v náležitej kvalite. 
Spolufinancovanie malo spočiatku za následok pomerne prudké zníženie záujmu katedier o denné 
doktorandské štúdium (kým v roku 2014 bolo prijatých 35 doktorandov na denné štúdium, v roku 2015 
ich bolo len 20, v roku 2016 sa počet mierne zvýšil na 28, no v roku 2017 opäť klesol na 22). V roku 2018 
bolo však prijatých až 31 doktorandov do denného štúdia na fakulte (na porovnanie, externé vzdelávacie 
inštitúcie, t. j. ústavy SAV, spolu prijali v tomto roku 9 nových doktorandov denného štúdia).  
 V roku 2018 FiF UK prijala 60 nových doktorandov (z toho 49 vlastných a 11 na externé vzdelávacie 
inštitúcie). Pri novoprijatých externých doktorandoch sme zaznamenali mierny medziročný nárast (20; 
2017: 15). Na externé vzdelávacie inštitúcie bolo prijatých celkovo len 11 doktorandov (2017: 25; 2016: 
12).  
 Z celkového počtu nových doktorandov FiF UK prijala štyroch zahraničných záujemcov 
o doktorandské štúdium. Záujem o doktorandské štúdium na FiF UK zo strany zahraničných uchádzačov 
však treba hodnotiť ako trvalo nízky – v roku 2018 ich na fakulte študovalo 18 (2017: 20; 2016: 19). 
Slabšia je aj medzinárodná spolupráca pri spoločnom vedení doktorandského štúdia s inými 
zahraničnými univerzitnými partnermi (cotutelle), hoci treba konštatovať, že rastie záujem katedier 
o informácie týkajúce sa takéhoto spôsobu vedenia doktorandských prác. Treba len dúfať, že tento 
záujem sa v najbližších rokoch aj prejaví v postupnom náraste počtu prác vedených na dvoch inštitúciách. 
Práve posilnenie medzinárodnej spolupráce aj pri výučbe doktorandov by pomohlo zvýšiť prestíž fakulty 
(a univerzity) v zahraničí. 
 V roku 2018 zavŕšilo doktorandské štúdium úspešnou obhajobou dizertačnej práce 54 študentov 
fakulty (z nich 15 v rámci externých vzdelávacích inštitúcií – ústavov SAV) (na porovnanie, v roku 2017 
ich bolo 63, z toho 14 z externých vzdelávacích inštitúcií). Jeden doktorand z fakulty ukončil svoje štúdium 
neúspešnou obhajobou a 29 doktorandov (z nich 7 zo SAV) sa rozhodlo pre skončenie štúdia z iných 
dôvodov. 
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Tabuľka č. 4  
Počty doktorandov na FiF UK v rokoch 2014 – 2018 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Denné štúdium 247 232 201 169 170 
 z toho fakulta 185 165 135 101 106 
 z toho ústavy SAV 62 67 66 68 64 
Exter. štúdium 134 119 103 91 93 
 z toho fakulta 110 107 90 77 80 
 z toho ústavy SAV 24 12 13 14 13 
Zahraniční 31 27 19 20 18 
Celkový počet 381 351 304 260 263 
 z toho fakulta 295 272 225 178 186 
 z toho ústavy SAV 86 79 79 82 77 

Tabuľka č. 5 
Počty novoprijatých doktorandov na FiF UK v rokoch 2014 – 2018 

  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Denné štúdium 50 38 38 42 40 
 z toho fakulta 35 20 28 22 31 
 z toho ústavy SAV 15 18 10 20 9 
Exter. štúdium 21 25 18 20 20 
 z toho fakulta 19 23 16 15 18 
 z toho ústavy SAV 2 2 2 5 2 
Zahraniční 5 2 3 6 4 
 z toho fakulta 5 2 2 4 3 
 z toho ústavy SAV 0 0 1 2 1 
Celkový počet 89 65 56 62 60 
 z toho fakulta 59 45 44 37 49 
 z toho ústavy SAV 30 20 12 25 11 

 Spolu študovalo na FiF UK v roku 2018 v treťom stupni štúdia 263 doktorandov (2017: 260; 2016: 
304; 2015: 351; 2014: 381, 2013: 424). Do tohto celkového počtu nie sú zarátaní doktorandi, ktorí majú 
prerušené štúdium. Dlhoročný výrazný prepad počtu doktorandov sa tak zatiaľ zastavil. Medziročné 
poklesy celkového počtu doktorandov sú zrejme kombináciou viacerých faktorov, pričom medzi 
významné budú patriť predovšetkým obozretnosť katedier pri prijímaní doktorandov ako aj demografický 
vývoj spoločnosti. Badať aj postupný trend znižovania počtu externých doktorandov, hoci v tomto prípade 
sú medziročné poklesy menej výrazné.  
 Osobitnú pozornosť si zaslúži skutočnosť, že v akademickom roku 2017/2018 malo prerušené 
štúdium až 41 doktorandov a v akademickom roku 2018/2019 je tento počet 47. Vzhľadom na celkový 
počet doktorandov ide o pomerne vysoké čísla. V prípade, že prerušenie štúdia je účelové a motívom je 
neschopnosť doktoranda plniť si študijné podmienky načas a v dostatočnej kvalite, bolo by namieste, aby 
školiteľ a odborová komisia v rámci svojich kompetencií včas zasiahli a v krajnom prípade dokonca 
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navrhli aj vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia. Prirodzene, je vhodné, aby školiteľ a odborová 
komisia pozorne sledovali prácu každého doktoranda a rovnaké mechanizmy uplatňovali vo všetkých 
prípadoch, v ktorých kvalita práce doktoranda nedosahuje dostatočnú úroveň.  

6. Ostatné aktivity 

 Prezentácia vedeckých výstupov a propagácia výsledkov vedeckej práce sa na fakulte už tradične 
uskutočňuje v niekoľkých rovinách. S výnimkou publikačných výstupov je nepochybne najvýznamnejším 
prostriedkom komunikácie v rámci vedeckej komunity organizácia a aktívna účasť na vedeckých 
konferenciách; viaceré pracoviská fakulty v roku 2018 zorganizovali takéto podujatia. Od roku 2013 sa na 
fakulte pravidelne organizujú prezentácie najnovších publikácií pracovníkov fakulty v rámci cyklu Nové 
knihy a výskumy. V neposlednom rade treba spomenúť aj prípravu rôznych výstav a eventov, v ktorých 
rámci je veľký priestor na prezentáciu vedeckých aj umeleckých výsledkov spôsobom, ktorý je príťažlivý 
pre širokú verejnosť. 
 Spomedzi vedeckých konferencií a podujatí podobného charakteru organizovaných na fakulte 
spomeňme aspoň nasledujúce akcie: 

 konferencia 8th Bratislava Maya Meeting, Svetlá a tiene xibalby: ako porozumieť mayskému 
podsvetiu (3. 6. 2018; organizátor: Katedra porovnávacej religionistiky) 

 konferencia EENPS 2018 Bratislava Conference (20. – 22: 6. 2018; organizátor: Katedra logiky 
a metodológie vied) 

 konferencia Knowledge for Ageing Society – Contextualising Ageing (27. – 28. 6. 2018; 
spoluorganizátor: Katedra etnológie a muzeológie)  

 seminár Slovensko v Československu: otázky sto rokov po vzniku spoločného štátu (29. 10. 
2018; FiF UK ako spoluorganizátor) 

 konferencia Information Interactions 2018: Digital Environment and Information Science (23. 10. 
2018; spoluorganizátor Katedra knižničnej a informačnej vedy) 

 odborný seminár o aktivitách etnosekcie Katedry etnológie a muzeológie (7. 11. 2018) 
 rôzne podujatia v rámci Svetových dní Ivana Cankara (3. – 7. 12. 2018; spoluorganizátor: 

Katedra slovanských filológií) 
 V rámci cyklu Nové knihy a výskumy sa uskutočnili prezentácie nasledujúcich publikácií 
pracovníkov fakulty: 

 28. 2. 2018: Mulieres suadentes – Persuasive Women, prof.. Martin Homza (Katedra 
slovenských dejín) 

 28. 3. 2018: Štyri antické argumenty o budúcich náhodnotiach, dr. Vladimír Marko (Katedra 
logiky a metodológie vied) 

 25. 4. 2018: Intuície ako zdroj poznania, prof. Michal Chabada, dr. Róbert Maco, Mgr. Marek 
Vician; Epistemické intuície, dr. Adam Greif, dr. Martin Nuhlíček (všetci Katedra filozofie a dejín 
filozofie) 

 16. 5. 2018: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie, zost. doc. 
Oľga Kovačičová, prof. Mária Kusá (prof. Kusá – Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií) 

 30. 5. 2018: Vzdelávacia aplikácia „Microlearning“, dr. Vladimír Burčík (Katedra psychológie) 
 13. 6. 2018: Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku 

(1846-1918), dr. Štefan Oriško, dr. Peter Buday; Za Márie Terézie. Kapitoly z dejín barokového 
sochárstva a maliarstva na Slovensku, doc. Katarína Kolbiarz Chmelinová (všetci Katedra dejín 
výtvarného umenia) 

 27. 6. 2018: Súčasnosť nesúčasného:prieniky slovenskej a maďarskej filozofie v 19. storočí, 
prof. Ondrej Mészáros (Katedra maďarského jazyka a literatúry) 

 18. 10. 2018: prezentácia výskumu Paranoja, sociálna kognícia a interpersonálne vzťahy na 
kontinuu norma – patológia, dr. Michal Hajdúk (Katedra psychológie) 
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 25. 10. 2018: Milan Zigo: Malé príbehy veľkých myšlienok (s tých, čo ich tvorili), zost. prof. Emil 
Višňovský; Pyrrhón: blažený filozof bez hodnôt, doc. Andrej Kalaš (obidvaja Katedra filozofie 
a dejín filozofie) 

 5. 11. 2018: A. S. Puškin na Slovensku (1988-2015), prof. Anton Eliaš, prof. Mária Kusá, dr. 
Alexandra Lukáčová (prof. Eliaš a prof. Kusá – Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií) 

 28. 11. 2018: Informačné prostredie a vedecká komunikácia: informačné ekológie, prof. Jela 
Steinerová (Katedra knižničnej a informačnej vedy) 

 13. 12. 2018: Sběratelství a sbírkotvorná činnost muzeí, dr. Jan Dolák (Katedra etnológie 
a muzeológie) 

Napokon do zoznamu aktivít zameraných na propagáciu vedy aj umenia môžeme zaradiť aj 
nasledujúce akcie (výber z výstav a podobných podujatí): 

 výstava Slovensko-slovinská dimenzia v Etnografickom múzeu SNM v Martine, na ktorej 
organizácii sa podieľali niektoré katedry našej fakulty (od 25. 1. 2018 do 31. 3. 2018) 

 výstava Petržalka 1990-2000 v rámci cyklu výstav Novodobá Petržalka (26. 4. – 30. 6. 2018; 
spoluorganizátor: Katedra etnológie a muzeológie)  

 konferencia Študentské psychologické dni 2018 (17. – 18. 5. 2018; organizátor: Katedra 
psychológie) 

 seminár Arteterapia v zdravotníckej a poradenskej praxi (25. 5. 2018) 
 inštalácia putovnej výstavy 100 rokov symbolov českej štátnosti (17. – 24. 9. 2018; príprava 

inštalácie – Katedra archivníctva a pomocných vied historických) 
 séria prednášok a diskusií Hieronymove dni 2018 (18. – 19. 10. 2018; spoluorganizátor: Katedra 

anglistiky a amerikanistiky) 
 výstava k projektu Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva (5. 12. 

2018; organizátor: Katedra etnológie a muzeológie) 
 Rovnako ako v prechádzajúcich štyroch rokoch, aj v roku 2018 prezentovali svoj výskum pracovníci 
FiF UK na Európskej noci výskumníkov (28. 9. 2018). Svoj vedecký stánok v rámci tejto akcie pripravilo 
Centrum mezoamerických štúdií Katedry porovnávacej religionistiky (o výskume mayskej civilizácie), 
Katedra psychológie (o výskume stresu) a Katedra knižničnej a informačnej vedy (laboratórium čítania, 
predstavené v Košiciach). Aktívna účasť na tomto podujatí pomáha propagácii spoločenských 
a humanitných vied a zároveň aj k zviditeľneniu samej FiF UK.  
 Aj v roku 2018 Filozofická fakulta (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a s Fakultou 
matematiky, fyziky a informatiky UK) pripravila podujatie Zaži deň v koži vysokoškoláka, ktoré sa konalo 
23. 5. 2018. Prednáškami na atraktívne témy našu fakultu reprezentovali dr. Andrea Hrčková (Katedra 
knižničnej a informačnej vedy), dr. Eva Škorvanková (Katedra všeobecných dejín), doc. Marketa Štefková 
a dr. Benjamin Bossaert (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky) a prof. Michal Chabada 
(Katedra filozofie a dejín filozofie). 
 


