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1. Prijímacie konanie 

 Fakulta prijímala v roku 2019 uchádzačov na všetky tri stupne vysokoškolského štúdia – bakalár-
sky, magisterský a doktorandský. Proces prijímania prebiehal v zmysle pravidiel prijímacích konaní, 
schválených Akademickým senátom FiF UK. Pravidlá prijímacieho konania na prvé dva stupne vysoko-
školského vzdelávania spolu so zoznamami študijných programov otváraných v akademickom roku 
2019/2020 a plánovanými počtami prijímaných uchádzačov v zmysle zákona o vysokých školách FiF UK 
včas zverejnila na svojom webovom sídle. 
 Na bakalárskom štúdiu FiF UK v akademickom roku 2019/2020 plánovala otvoriť spolu 124 študij-
ných programov (ďalej aj ŠP), z toho 27 jednoodborových, 52 programov v rámci odboru prekladateľstvo 
a tlmočníctvo (ďalej iba PT) a 21 programov v rámci odboru učiteľstvo akademických predmetov (ďalej 
iba UAP, z toho 5 medzifakultných programov v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a jeden v spo-
lupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK) a 24 medziodborových študijných programov, 
ktoré sme otvorili druhýkrát. Plánovaný počet prijímaných uchádzačov reprezentoval celkovo 1 368, 
z toho v jednoodborovom štúdiu 732, na medziodborovom štúdiu 194, v študijnom odbore PT 262 a v uči-
teľskom štúdiu 180.  
 Všetky informácie o prijímacom konaní, o ponuke študijných programov ako aj o administratívnom 
postupe pri podávaní prihlášky fakulta zverejnila aj na špeciálnej webovej stránke http://studujnafi-
fuk.fphil.uniba.sk určenej pre uchádzačov o štúdium.  
 V organizácii prijímacieho konania na bakalárske štúdium na akademický rok 2019/2020 fakulta 
pokračovala v modeli zavedenom v predchádzajúcom akademickom roku, t. j. na účely prijímacieho ko-
nania akceptovala výsledky uchádzačov v Národnej porovnávacej skúške, ktorú realizuje spoločnosť 
www.scio.cz, s. r. o. Pre väčšinu otváraných študijných programov fakulta predpísala test všeobecných 
študijných predpokladov a pre niektoré ŠP aj jazykový test. Uchádzači o niektoré ŠP (dejiny umenia, mar-
ketingová komunikácia, psychológia, žurnalistika) okrem testu všeobecných študijných predpokladov ab-
solvovali aj špecifické skúšky organizovaných fakultou. Prijímacie skúšky na bakalárske štúdium na FiF 
UK sa uskutočnili v dňoch 11. a 12. júna 2019 (riadne termíny, náhradný termín fakulta nerealizovala). 
Na špecifické testy bolo pozvaných spolu 801 uchádzačov, z toho tieto testy absolvovalo 709. Možnosť 
uviesť 2 ŠP na jednu prihlášku využilo 623 uchádzačov (33,46 %).  
 Uchádzači so špecifickými potrebami (celkový počet 3), ktorí vykonali špecifickú skúšku na fakulte, 
mali možnosť absolvovať testy v osobitnom režime, t. j. mali upravené testy podľa ich požiadaviek v spo-
lupráci s Centrom podpory študentov so špecifickými potrebami na UK. Upravenou formou prijímacích 
skúšok na fakulte prešli 3 uchádzači, pričom prijatí boli dvaja z nich, jedna uchádzačka bola prijatá na 
základe SCIO testu všeobecných predpokladov na ŠP, ktorý v prihláške uviedla na druhom mieste. Bez 
prijímacej skúšky boli prijatí traja uchádzači. Na štúdium sa zapísali 4 uchádzači so špecifickými potre-
bami. 
 Termín podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FiF UK bol 28. február 2019. Po 
vyčistení databázy evidovalo študijné oddelenie k 31. marcu 2019 celkom 1862 prihlášok. Prijímacie 



skúšky – testy SCIO – malo absolvovať 1528 uchádzačov, reálne ich absolvovalo 1371. Na skúšku špe-
cifických predpokladov na fakulte bolo pozvaných 801 uchádzačov o štúdium a zúčastnilo sa ich 709. Bez 
prijímacích skúšok (v zmysle bodu č. 3. Pravidiel prijímacieho konania, podľa ktorého „na otvárané štu-
dijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov, ako je vopred stanovený a 
zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú prijímaní všetci prihlásení uchádzači bez vykonania prijíma-
cej skúšky“) bolo prijatých (riadne aj podmienečne) 400 uchádzačov.  
 Na programy jednoodborového štúdia bolo spolu prijatých (riadne a podmienečne) 662 uchádza-
čov, na programy medziodborových ŠP 41 uchádzačov, na programy PT 205 uchádzačov a na programy 
UAP 121 uchádzačov. Celkom bolo prijatých 1029 uchádzačov, 157 podmienečne prijatých uchádzačov 
nesplnilo podmienku na prijatie (dodanie maturitného vysvedčenia). Definitívny počet riadne prijatých 
uchádzačov bol nasledovný: spolu 872 uchádzačov, z toho na jednoodborové ŠP 562, na medziodborové 
ŠP 33 na PT 171 a UAP programy 106 uchádzačov. Plánovanú kapacitu prijímaných sa nepodarilo napl-
niť v dôsledku nižšieho počtu prihlásených na niektoré ŠP, než bol plánovaný počet (celkovo v 87 študij-
ných programoch, vrátane ŠP s nulovým počtom uchádzačov, z toho 16 jednoodborových, 24 medziod-
borových, 33 PT a 14 UAP). 
 Počet uchádzačov v roku 2019 bol v porovnaní s rokom 2018 vyšší o 106 uchádzačov, čo zna-
mená, že sa podarilo nielen zastaviť dlhodobejší nepriaznivý trend klesajúceho počtu záujemcov, ale aj 
dosiahnuť mierny nárast (od r. 2008: 3596, rok 2009: 3425, rok 2010: 3815, rok 2011: 3739, rok 2012: 
3 209, rok 2013: 2 896, rok 2014: 2 532, rok 2015: 2136, rok 2016: 1982, rok 2017: 1726, 2018: 1756, 
2019: 1862). Domnienka, podľa ktorej zmena systému prijímacieho konania v spolupráci so spoločnosťou 
ww.scio.cz, s.r.o. bola krokom správnym smerom, sa potvrdila aj v r. 2019. Posilnili sme aj cielenú pro-
pagáciu štúdia, okrem tradičného Dňa otvorených dverí dňa 26. januára 2019 sme sa zapojili aj do Ce-
louniverzitného dňa otvorených dverí 5. novembra 2019 a zintenzívnili sme aj adresnú propagáciu študij-
ných programov na sociálnych sieťach ako na celofakultnej úrovni, tak aj na úrovni jednotlivých katedier. 
 Z hľadiska skladby uchádzačov podľa nimi preferovaných študijných programov pretrvávajú vo 
vnútri fakulty značné rozdiely. Najatraktívnejšími študijnými programami na FiF UK sú dlhodobo psycho-
lógia a marketingová komunikácia, pomerne veľký je záujem o východoázijské jazyky a kultúry a žurna-
listiku. Vysoký záujem si uchovávajú niektoré programy PT (najmä kombinácie s angličtinou, vyšší záujem 
je o ruštinu a románske jazyky, najmä taliančinu). Počet záujemcov o štúdium učiteľských ŠP sa stabili-
zoval (relatívne vysoký záujem je o kombinácie s angličtinou). Pomerne nízky bol záujem uchádzačov o 
medziodborové ŠP, čo možno pripísať pravdepodobne tomu, že sú stále novinkou (boli otvorené dru-
hýkrát), povedomie verejnosti o možnosti medziodborového štúdia na fakulte bola zrejme nízka.  
 Priebeh prijímacích skúšok bol plynulý, žiadne závažné problémy sa nevyskytli. Priebežné výsledky 
prijímacích skúšok boli (po vyhodnotení, odtajnení a skontrolovaní písomných testov) zverejňované po 
každom dni vykonania prijímacích skúšok na webovom sídle FiF UK. Po zasadaní prijímacej komisie 
dekana fakulty pre bakalárske štúdium dňa 20. 6. 2019 boli výsledky prijímacích skúšok zverejnené na 
webovom sídle FiF UK a následne aj na úradnej výveske v budove fakulty. 
 Skúsenosti z minulých rokov ukazujú, že relatívne vysoký počet prijatých uchádzačov o bakalár-
ske štúdium sa na FiF UK do prvého roka štúdia nezapisuje. Táto tendencia sa prejavila aj v roku 2019. 
Celkovo sa na bakalárske štúdium napokon zapísalo 679 novoprijatých študentov, čo predstavuje úby-
tok 193 osôb (28,4%) oproti prijatým uchádzačom. Aj tento rok sa teda prejavil zhruba tretinový úbytok 
prijatých, avšak celkovo sme naplnili obvyklú kapacitu novoprijatých študentov na bakalársky stupeň 
štúdia. 
 Na magisterské štúdium ako pokračujúci stupeň bakalárskeho štúdia ponúkala FiF UK v roku 2019 
spolu 63 študijných programov, z toho 23 jednoodborových programov, 11 programov UAP a 29 progra-
mov PT. Plánovaný počet prijímaných uchádzačov reprezentoval celkovo 837 miest, z toho v jednoodbo-
rovom štúdiu 622, v UAP 66 a v študijnom odbore PT 149 miest. 
 V súlade s Pravidlami prijímacieho konania na magisterské štúdium na FiF UK na akademický rok 
2019/2020 fakulta prijímala na otvárané študijné programy vopred stanovené počty uchádzačov bez vy-
konania prijímacej skúšky (s výnimkou študijných programov psychológia, marketingová komunikácia 



a muzikológia), podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného prie-
meru za absolvované kurzy, predstavujúce základ bakalárskeho programu, na ktorý nadväzuje magister-
ský stupeň štúdia. Tak ako v predchádzajúcom roku, aj v r. 2019 sme v prijímacom konaní uplatnili pra-
vidlo, podľa ktorého na tie ŠP, v ktorých prípade prihlásený počet uchádzačov neprevýši plánovaný počet 
prijímaných na štúdium, sa prijímajú všetci prihlásení uchádzači. 
 Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FiF UK bol stanovený na 30. apríl 
2019. Prihlášku si podalo celkom 614 uchádzačov, porovnanie s predchádzajúcimi rokmi ukazuje mierny 
pokles počtu uchádzačov na tento stupeň štúdia (v roku 2008 bolo prihlásených 665 uchádzačov, ale išlo 
o prvý rok prijímania na samostatný magisterský stupeň štúdia, v roku 2009 to bolo 834, v roku 2010: 
1 018, v roku 2011: 882, v roku 2012: 966, v roku 2013: 959, 2014: 953, 2015: 928, 2016: 937, 2017: 768, 
2018: 681, 2019: 614). 
 Na prevažnú väčšinu ŠP sa prihlásil rovnaký alebo nižší počet uchádzačov ako bolo plánovaných. 
Prijímacia skúška sa konala iba z marketingovej komunikácie a psychológie, a to 18. júna 2019. Na ma-
gisterské štúdium bolo na FiF UK v akademickom roku 2019/2020 celkovo (riadne aj podmienečne) pri-
jatých 579 uchádzačov (414 v jednoodborovom štúdiu, 110 v PT a 55 v UAP). 69 uchádzačov nesplnilo 
podmienku prijatia (nepredložili bakalársky diplom), definitívny počet prijatých bol 510 (361 na jednood-
borové ŠP, 99 na PT a 50 na UAP programy). Oproti celkovému plánovanému počtu predstavoval počet 
prijatých 60,9%, pričom najmenší úbytok bol pri UAP programoch (75,6%), výraznejší pri PT programoch 
(66,4%) a jednoodborových ŠP (58,0%). 
 Na magisterské štúdium sa prihlásili v prevažnej väčšine (69,4%) naši vlastní absolventi bakalár-
skeho štúdia. Nižší počet prijatých oproti plánovanému počtu (ktorý určujeme v nadväznosti na kapacitu 
končiacich študentov v bakalárskom stupni štúdia) vo viacerých študijných programoch, najmä PT štúdia, 
signalizuje nižšiu schopnosť študentov týchto programov ukončiť včas bakalárske štúdium. Externý záu-
jem sme zaznamenali najmä o ŠP psychológia (63), politológia (19), marketingová komunikácia (12), žur-
nalistika (12). Pri vyhodnocovaní prijímacieho konania sa preukazuje diverzita študijných programov a ich 
obsahov na jednotlivých vysokých školách, čo komplikuje proces vyhodnocovania študijných výsledkov 
externých uchádzačov. 
 Z prijatých uchádzačov sa celkovo zapísalo 459 študentov, čo predstavovalo v prípade magister-
ského štúdia úbytok o 55 % oproti plánovanému počtu prijatých. 

Tabuľka č. 1 
Celková štatistika prijímacieho konania na Bc. a Mgr. stupne štúdia v roku 2019 

Počet prihlásených uchádzačov 2476 
Počet absolvujúcich prijímacie skúšky 1437 
Plánovaný počet prijatých uchádzačov 2205 
Počet prijatých uchádzačov 1608/1382* 
Počet zapísaných 1138 

*počet prijatých a prijatých podmienečne/počet prijatých 

 2. Organizácia štúdia 

 K 31. 10. 2019 mala FiF UK spolu 2801 (tab. 2) študentov bakalárskeho a magisterského 
štúdia (z toho 130 zahraničných). Za ostatné roky (2015 – 2019) konštatujeme pokles študentov o prie-
merne 173 za akademický rok; v roku 2019 sa znížil ich počet o 110 oproti predchádzajúcemu roku, čo 
je vzhľadom na neustály pokles demografickej krivky pomerne uspokojivé číslo, ktoré naznačuje, že 
pokles študentov sa fakulte darí úspešne zmierňovať.  
 Do bakalárskych študijných programov na FiF UK bolo v júli 2019 prijatých (riadne a podmie-
nečne) 1029 študentov; definitívny počet prijatých uchádzačov v septembri 2019 bol 872, z nich sa 



zapísalo do 1. ročníka bakalárskeho štúdia 679 študentov, z toho 40 zahraničných (tab. 3). Do magis-
terských študijných programov bolo v júli 2019 prijatých (riadne a podmienečne) 579 študentov; defini-
tívny počet prijatých uchádzačov v septembri 2019 bol 510, z nich sa zapísalo do 1. ročníka magister-
ského štúdia 459 študentov, z toho 24 zahraničných (tab. 3).  
 V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom sa zvýšil počet otváraných programov nie-
len na bakalárskom, ale aj na magisterskom stupni. V akademickom roku 2019/2020 FiF UK otvorila 
štúdium v 187 študijných programoch, z toho v 124 bakalárskych a v 63 magisterských (tab. 4 a 5). 
Okrem základných foriem štúdia v bakalárskych a magisterských programoch FiF UK realizuje aj via-
ceré formy celoživotného (ďalšieho) vzdelávania (špecializačné štúdium, doplňujúce pedagogické 
štúdium, kurzy cudzích jazykov). V roku 2019 na fakulte mierne klesol počet študentov doplňujúceho 
pedagogického štúdia zo 137 na 110 (tab. 6), nejde však o alarmujúci pokles. Ukazuje sa, že záujem 
o DPŠ štúdium je vyšší u absolventov (68) ako u študentov.  
 FiF UK tiež ponúka absolventom magisterského štúdia možnosť získať titul PhDr. a PaedDr. 
prostredníctvom rigorózneho pokračovania v akreditovaných magisterských študijných programoch 
uskutočňovaných v rámci 9 študijných odborov. V roku 2019 bolo na fakulte obhájených 5 rigoróznych 
prác, z toho v jednom prípade išlo o zahraničného študenta (tab. 7). Pre zahraničných študentov po-
skytuje FiF UK kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka a semestrálne kurzy z vybraných disciplín v an-
gličtine.  

Tabuľka č. 2 
Celkový počet študentov v rokoch 2015 – 2019 (Bc. a Mgr. štúdium spolu) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Slovenský štátny občan 3443 3180 3003 2812 2671 
Cudzí štátny príslušník 51 65 67 99 130 
Spolu 3494 3245 3070 2911 2801 

Tabuľka č. 3 
Počet študentov zapísaných do 1. ročníka v rokoch 2015 – 2019 (Bc. a Mgr. štúdium) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Bc. Mgr. Bc. Mgr. Bc. Mgr. Bc. Mgr. Bc. Mgr. 
Slovenský štátny občan 782 575 692 619 616 553 604 474 639 435 
Cudzí štátny príslušník 12 17 15 12 23 14 21 20 40 24 
Spolu 794 592 707 631 639 567 635 494 679 459 

Tabuľka č. 4 
Počet otváraných bakalárskych študijných programov v rokoch 2015 – 2019 

2015 2016 2017 2018 2019 
67 72 84 81 124 

Tabuľka č. 5 
Počet otváraných bakalárskych a magisterských študijných programov v roku 2019/2020 

Mgr. Bc. Spolu 
63 124 187 



Tabuľka č. 6 
Počet študentov DPŠ a rozširujúceho štúdia v rokoch 2015 – 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Doplnkové pedagogické štúdium 69 64 98 137 110 
Rozširujúce štúdium 0 0 0 0 0 
Spolu 69 64 98 137 110 

Tabuľka č. 7 
Počet obhájených rigoróznych prác v rokoch 2015 – 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Slovenský štátny občan 16 11 9 8 4 
Cudzí štátny príslušník 3 3 0 2 1 
Spolu 19 14 9 10 5 

 V kontexte preferencií typu štúdia sa v ostatných rokoch prejavuje zmena v štruktúre štúdia na 
FiF UK z hľadiska pomeru medzi jednotlivými typmi štúdia (jednoodborového, tzv. medziodborového, 
prekladateľského a učiteľského). Až 70 % študentov FiF UK v roku 2019 študovalo v programoch jed-
noodborového štúdia, záujem o tzv. medziodborové štúdium, ktoré sa začalo prvýkrát otvárať v akade-
mickom roku 2018/2019, je zatiaľ nízky (len takmer 2 %) (tab. 8), ale vyšší ako v predchádzajúcom 
roku, čo vyplýva zo skutočnosti, že tento rok bol otvorený už druhý ročník štúdia – na 12 otváraných 
medziodborových študijných programov bolo spolu zapísaných 43 študentov. Z dlhodobého hľadiska 
došlo v uplynulých rokoch k zastaveniu prudkého prepadu záujmu o učiteľské štúdium, v ktorom sa 
stabilizovali počty študentov; vo zvýšenej miere je FiF UK schopná uspokojiť rastúci záujem o dvojkom-
binačné štúdium prekladateľstva a tlmočníctva.  

Tabuľka č. 8 
Pomery počtu študentov podľa jednotlivých typov štúdia 2015 – 2019 

Typ štúdia 
Podiel študentov 

2015 2016 2017 2018 2019 
Jednoodborové štúdium 76% 75% 74% 72% 70% 
Medziodborové štúdium -- -- -- 1% 2% 
Prekladateľstvo a tlmočníctvo 17% 18% 19% 19% 19% 
Učiteľské štúdium 7% 7% 7% 8% 9% 

 Udržiavanie každoročného počtu prijímaných študentov na úrovni cca 1600 študentov (riadne 
a podmienečne prijatých) sa javí ako jedna z ciest na dosiahnutie optimálnej miery financovania FiF 
UK smerovaním k úrovni ministerstvom definovaných noriem v pomere počtu učiteľov a študentov 
(v súčasnosti v celofakultnom priemere cca 1 : 8,8). Kvalitu vzdelávania na FiF UK v roku 2019 zabez-
pečovalo 295 interných a 25 externých pedagógov. Počet interných pedagógov na FiF UK v roku 2019 
ostal oproti predchádzajúcemu akademickému roku takmer nezmenený, narástol však počet externých 
pedagógov (z 5 na 25) (tab. 10). Počet profesorov a docentov vykazuje mierny pokles a počet odbor-
ných asistentov mierny nárast; počet lektorov ostáva takmer nezmenený (tab. 9).  



Tabuľka č. 9 
Počet interných pedagógov FiF UK v rokoch 2015 – 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Profesori 42 47 45 45 41 
Docenti 77 70 73 73 70 
Odborní asistenti 144 146 141 152 158 
Asistenti – – – 0 0 
Lektori 22 24 25 27 26 
Spolu 277 285 284 297 295 

Tabuľka č. 10 
Počet externých pedagógov FiF UK v rokoch 2015 – 2019 

2015 2016 2017 2018 2019 
6 22 14 5 25 

 V súvislosti s definovaním novej sústavy študijných odborov (od septembra 2019) v súčasnosti fa-
kulta ponúka štúdium v 9 študijných odboroch: filológia, filozofia, historické vedy, mediálne a komuni-
kačné štúdiá, politické vedy, psychológia, sociológia a sociálna antropológia, učiteľstvo a pedagogické 
vedy, vedy o umení a kultúre. Od ostatnej akreditácie sa doteraz otvárané študijné programy obsahovo 
nemenili. Pre fakultu je stále novinkou otváranie tzv. medziodborových študijných programov na bakalár-
skom stupni, ktoré boli úspešne akreditované a v akademickom roku 2018/2019 prvýkrát otvorené. Cie-
ľom tejto inovácie bolo nielen zatraktívnenie jestvujúcej ponuky študijných programov na FiF UK a výraz-
nejšie presadenie sa v konkurencii veľkého množstva humanitne orientovaných fakúlt, ale predovšetkým 
skvalitnenie štúdia a plnohodnotnejšie využitie vedecko-pedagogického potenciálu, ktorým fakulta dispo-
nuje. Skúsenosť z druhého roku otvárania medziodborových bakalárskych programov však ukazuje, že 
o tieto programy je zatiaľ nízky záujem. Aj z tohto dôvodu fakulta iniciuje už teraz podrobný obsahový 
audit všetkých študijných programov z hľadiska ich garantovania, personálneho zabezpečenia a poten-
ciálneho záujmu študentov v prípade najbližšej komplexnej akreditácie. Reálne uvažujeme nad zavede-
ním interdisciplinárnych študijných programov na prvom stupni štúdia, ktoré definuje aj Zákon č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a jeho novelizácia č. 270/2018 Z. z. V zmysle znenia § 52a toto zákona majú 
interdisciplinárne štúdiá študentom umožniť vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných 
predmetov, pričom budú mať možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní. Vyso-
kým školám umožňuje, aby mal študent v rámci študijného programu na výber zo širšej palety predmetov 
z viacerých študijných odborov a sústredil sa na rozvoj mäkkých zručností v prvom roku štúdia, pričom 
v závislosti od konkrétneho učebného plánu študent nakoniec získa vzdelanie v konkrétnom študijnom 
odbore alebo v kombinácii dvoch študijných odborov. 
  V súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a 
o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a štandardov pre vnútorný systém vysokej školy, štandardov pre 
študijný program a štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie Slovenskej akreditačnej 
agentúry pre vysoké školy fakulta podrobne zvažuje svoje možnosti pri novoakreditovaní súčasných štu-
dijných programov v rámci nových študijných odborov s cieľom udržať si postavenie spoločensko-huma-
nitnej fakulty s najširšou ponukou študijných programov. V priebehu zimného semestra 2019 sa otvorila 
diskusia o potrebe inovácie štruktúry študijných programov zameraných na prekladateľstvo a tlmočníctvo. 
V tejto súvislosti Katedra anglistiky a amerikanistiky zrealizovala celoslovenský prieskum spokojnosti štu-
dentov tohto typu vzdelávania so štúdiom a FiF UK uskutočnila diskusiu so zainteresovanými vyučujúcimi 
dotknutých študijných programov a tiež diskusiu Realita a perspektívy štúdia prekladateľstva, ktorej 



hosťami boli skúsení odborníci z inštitúcií EÚ. Výsledky týchto stretnutí budú cenným podkladom pri bu-
dúcej akreditácii študijných programov orientovaných na prekladateľstvo a tlmočníctvo.  

3. Akreditácia študijných programov 

 V priebehu roku 2019 fakulta realizovala študijné programy na bakalárskom, magisterskom a dok-
torandskom stupni štúdia, ktoré majú priznané akreditačné práva a sú poskytované v súlade s platnou 
legislatívou. S Akreditačnou komisiou fakulta v priebehu roku 2019 riešila viaceré parciálne otázky súvi-
siace so zmenami garantov (resp. spolugarantov) v študijných programoch prvého, druhého a tretieho 
stupňa a v odboroch habilitačných a inauguračných konaní, ktoré súviseli s obmedzením priznaných práv 
realizovať študijné programy z dôvodu veku garanta (resp. niektorého zo spolugarantov) do 31. 8. 2019. 
Išlo o bakalárske študijné programy holandský jazyk a kultúra v kombinácii a psychológia, magisterské 
študijné programy holandský jazyk a kultúra v kombinácii, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kom-
binácii, denné a externé doktorandské študijné programy klinická psychológia, literárna veda a translato-
lógia a o odbory habilitačných a inauguračných konaní teória a dejiny konkrétnych národných literatúr 
a prekladateľstvo a tlmočníctvo. Všetky zmeny garantov a spolugarantov (tzv. nápravné opatrenia) Akre-
ditačná komisia odsúhlasila a Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR udelilo fakulte práva rea-
lizovať uvedené študijné programy a odbory habilitačných a inauguračných konaní bez obmedzení.  
 V roku 2019 sa počet študijných programov zvýšil o jeden, nakoľko boli fakulte priznané práva na 
realizáciu medziodborového študijného programu muzeológia – pedagogika (prvý stupeň).  

Tabuľka č. 11 
Počet akreditovaných študijných programov FiF UK po komplexnej akreditácii 

Stupeň Počet akredito-
vaných 

z toho 
UAP  

(v komb.) 
OPT  

(v komb.) jednoodborové medziodborové aj externá forma 

Bc. 85 8 19 28 30 0 
Mgr. 51 9 19 23 0 0 
PhD. 53 0 0 26 0 26 
Spolu 189 17 38 78 30 26 

4. Obsah, metódy a podmienky štúdia 

 Pedagógovia FiF UK intenzívne a permanentne sledujú najnovšie výsledky dosahované v jednot-
livých vedných odboroch, ale zároveň sami svojimi bádateľskými aktivitami významnou mierou prispievajú 
k ich rozvoju. Zdroje a spôsoby implementácie nových vedeckých, metodologických a metodických po-
znatkov do pedagogického procesu na FiF UK možno rozdeliť do štyroch kategórií:  
 1. Riešenie vlastných vedecko-výskumných úloh a projektov. Prevažná väčšina pracovníkov fa-
kulty participuje na riešení výskumných projektov národného či medzinárodného charakteru. Dosiahnuté 
výsledky vyučujúci v sledovanom období priebežne implementovali do výučby príslušných kurzov a pub-
likované výsledky v podobe monografií, učebníc, vysokoškolských skrípt, vedeckých štúdií a odborných 
článkov sú súčasťou študijnej literatúry. 
 Prepojenie vlastnej vedeckej činnosti pracovníkov FiF UK s výučbou sa realizuje tromi základnými 
spôsobmi:  

a) v rámci základných (povinných) kurzov, resp. povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré 
tvoria podstatnú časť bakalárskych a magisterských študijných programov realizovaných na FiF 
UK, 



b) vo forme zadávania tém bakalárskych, magisterských a doktorandských prác súvisiacich s rieše-
ním výskumných úloh; na viacerých katedrách platí, že až 50% záverečných prác sa viaže na rie-
šené výskumné projekty, 

c) vo forme zadávania seminárnych prác a iných úloh v rámci priebežného hodnotenia študentov, 
ktoré súvisia s výskumnou úlohou.  

 2. Pozývanie odborníkov z praxe a externých učiteľov. Podľa svojich finančných možností katedry 
pozývajú prednášať odborníkov z praxe a externých učiteľov, ktorí oboznamujú študentov s výsledkami 
svojich dlhoročných skúseností, resp. s výsledkami svojich najnovších výskumov. Ďalším (fakultou nep-
lateným) zdrojom obohacovania ponuky prednášok sú úzke kontakty FiF UK (najmä filologických kate-
dier) so zahraničnými veľvyslanectvami a zastupiteľstvami. Zo strany týchto inštitúcií je veľký záujem 
o spoluprácu, najmä formou jednorazových hosťovských prednášok (profesorov z univerzít, filozofov, re-
prezentantov európskych kultúrnych inštitúcií, spisovateľov) a každý akademický rok sa na pôde FiF UK 
konajú viaceré takéto podujatia. 
 3. Spolupráca s partnerskými inštitúciami a organizáciami príbuzného vedeckého alebo profesij-
ného zamerania. Spolupráca tohto druhu dáva implementácii nových poznatkov do pedagogickej praxe 
nevyhnutný porovnávací rozmer – katedry udržiavajú kontinuálne kontakty a spolupracujú na vedeckých 
projektoch s partnerskými pracoviskami SAV (napr. s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra, Historic-
kým ústavom, Ústavom etnológie a sociálnej antropológie, Ústavom svetovej literatúry, Filozofickým ús-
tavom a pod.). Sem možno zaradiť aj kontakty na odborné stavovské organizácie a zväzy reprezentujúce 
inštitucionálnu základňu odbornej praxe – archívy, knižnice, múzeá, galérie, výskumné ústavy, vedecké 
spoločnosti, profesijné združenia a pod. Spolupráca tohto druhu je potenciálom pre vznik zadaní záve-
rečných prác, ktoré študenti realizujú na podnet z praxe. V medzinárodnom kontexte pedagogickú prax 
jednoznačne obohacuje komunikácia s partnerskými katedrami v zahraničí, účasť na projektoch tvorby 
spoločných (koordinovaných) učebných plánov, resp. na výskumných projektoch, ktorých cieľom je defi-
novanie optimálneho obsahu študijných programov v danom študijnom odbore. 
 4. Realizácia praktickej časti výučby alebo praxeologických seminárov na renomovaných pracovis-
kách. Pre viaceré katedry kultúrno-historického zamerania je významným zdrojom implementácie nových 
poznatkov do pedagogického procesu možnosť realizovať praktickú časť výučby alebo praxeologické se-
mináre na renomovaných pracoviskách. Zástoj týchto aktivít v pedagogickom procese je však, minimálne 
z pohľadu ich financovania z centrálnej úrovne MŠVVaŠ SR, nedocenený. Účasť na tomto druhu kurzov 
je pre študentov povinná, FiF UK však v rozpočte získala prostriedky na odborné praxe naposledy v roku 
2007. Katedry často riešia financovanie týchto aktivít priamou spoluprácou so starostami obcí, kde poslu-
cháči robia povinnú (terénnu) prax, umiestnenie študenta v inštitúcii nezriedka stojí na dobrovoľnej kole-
giálnej spolupráci riaditeľov a jednotlivých pracovníkov. Najčastejšie si praxe/exkurzie financujú sami štu-
denti.  
 Za implementáciu nových poznatkov do pedagogického procesu sú zodpovední garanti jednotli-
vých študijných programov, ktorí majú na starosti obsahovú náplň štúdia. Existujúce študijné programy 
sa priebežne aktualizujú v duchu najnovších vedeckých a odborných poznatkov z daného odboru. FiF UK 
sa snaží vyhovieť požiadavkám vyplývajúcim zo zmien na trhu práce a ponúkať študijné programy, ktoré 
by v existujúcom silne konkurenčnom univerzitnom vzdelávacom prostredí mohli prilákať väčší počet zá-
ujemcov o štúdium.  
 FiF UK realizuje viacero študijných programov bakalárskeho, magisterského i doktorandského 
stupňa štúdia, ktoré nemajú paralelu na iných slovenských univerzitách. Patria sem najmä študijné pro-
gramy v študijnom odbore filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo (arabský jazyk a kul-
túra, bulharský jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk a kultúra, portugalský jazyk a 
kultúra, rumunský jazyk a kultúra, švédsky jazyk a kultúra, fínsky jazyk a kultúra), východoázijské štúdiá 
so špecializáciami na čínsky jazyk, japonský jazyk, kórejský jazyk, študijné programy so zameraním na 
slovanské jazyky a literatúry (ruské a východoeurópske štúdiá, bakalársky študijný program v anglickom 
jazyku stredoeurópske štúdiá, od akademického roka 2015/2016 aj spoločný magisterský študijný 



program štyroch stredoeurópskych univerzít stredoeurópske štúdiá), ale aj niektoré študijné programy 
nefilologického zamerania (archívnictvo a pomocné vedy historické).  
 V záujme udržania týchto študijných programov, ktorých realizácia je vzhľadom na nižší počet štu-
dentov finančne veľmi náročná, FiF UK každoročne využíva možnosť uchádzať sa s podporou rektora 
UK o pridelenie prostriedkov na ich zabezpečenie z úrovne MŠVVaŠ SR v rámci rozpočtových špecifík. 
Zároveň však mobilizuje svoje rezervy a dotuje uskutočňovanie týchto programov aj formou vnútrofakult-
nej solidarity. Pritom však vyvíja tlak aj na zabezpečenie ich samofinancovania skvalitňovaním kvalifikač-
nej štruktúry pracovníkov príslušných katedier, zvyšovaním ich vedeckých a publikačných výkonov (v prí-
pade nízkeho počtu študentov alebo nie každoročného otvárania študijného programu), resp. zvyšovaním 
počtu prijímaných študentov alebo skracovaním periodicity otvárania študijných programov (tam, kde je 
to vzhľadom na záujem uchádzačov možné bez toho, aby utrpela kvalita vzdelávacieho procesu). 
 V rámci študijných odborov orientovaných na národné reálie a tradície FiF UK rozvíja viacero ved-
ných oblastí a poskytuje celý rad študijných programov na všetkých stupňoch štúdia (archeológia, archív-
nictvo a pomocné vedy historické, etnológia, muzeológia, slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a 
kultúra ako prekladateľsko-tlmočnícke štúdium, slovenské dejiny, ale sčasti aj muzikológia, dejiny výtvar-
ného umenia a pod.).  
 Vzhľadom na prioritné „zakorenenie v slovenskom prostredí“ a dominantný význam týchto odborov 
pre slovenskú kultúru by ich rozvoju určite prospelo, keby sa ich národné špecifikum bralo do úvahy aj pri 
posudzovaní charakteru ich vedeckých a publikačných výstupov, ktoré dozaista nemôžu mať rovnako 
široký impakt ako vedné odbory so všeobecným charakterom. V opačnom prípade sa totiž devalvuje nie-
len hodnota neraz celoživotnej práce konkrétnych pracovníkov, ale aj úloha a význam týchto disciplín 
v procese národného sebapoznávania i poznania Slovenska v rámci medzinárodného kultúrneho dialógu. 
V tomto vidíme – najmä v kontexte súčasných scientometrických trendov – najväčší hendikep rozvoja 
danej skupiny študijných odborov a zároveň aj najväčšiu výzvu pre FiF UK a univerzitu na dosiahnutie 
nápravy súčasného stavu. 

5. Zabezpečenie pedagogického procesu  

 Pedagogický proces zabezpečuje FiF UK vo výučbových priestoroch v budovách na Gondovej, 
Múzejnej a Štúrovej ulici a na Šafárikovom námestí. V budove na Gondovej ulici sú situované pracoviská 
katedier: anglistiky a amerikanistiky, archeológie, dejín výtvarného umenia, estetiky, etnológie a muzeo-
lógie, germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, jazykov, klasickej a semitskej filológie, maďarského 
jazyka a literatúry, muzikológie, pedagogiky a andragogiky, psychológie, romanistiky, rusistiky a výcho-
doeurópskych štúdií, slovanských filológií, slovenského jazyka, slovenskej literatúry a literárnej vedy, na 
Múzejnej ulici katedry knižničnej a informačnej vedy, politológie a východoázijských štúdií, na Štúrovej 
ulici katedry kulturológie, marketingovej komunikácie, porovnávacej religionistiky a žurnalistiky a na Ša-
fárikovom námestí katedry archívnictva a pomocných vied historických, filozofie a dejín filozofie, logiky 
a metodológie vied, slovenských dejín, sociológie a všeobecných dejín.  
 Výučba študijných programov sa realizuje v 95 učebniach, z ktorých je 69 učební vybavených pro-
jekciami a 14 učební interaktívnymi tabuľami. Učitelia majú k dispozícii ďalších 98 prenosných datapro-
jektorov. Z celkového počtu učební je šestnásť s kapacitou od 40 do 120 miest, zostávajúce učebne s 
kapacitou do 40 miest užívajú menšie študijné skupiny. Podľa zamerania študijných programov sa peda-
gogický proces uskutočňuje vo všeobecných učebniach a v špecifických výučbových priestoroch, ktorými 
sú špecializované učebne orientované na výučbu aplikovaných psychologických disciplín s nadštandard-
ným vybavením pre poradenskú, klinickú a školskú psychológiu, dendrochronologické laboratórium, 
zbierka archeologických nálezov na výučbu archeologických a historických študijných programov, Slo-
venský archív sociálnych dát (SASD), učebňa pre konzekutívne tlmočenie, špecializované učebne pre 
simultánne tlmočenie, počítačové učebne, rozhlasové štúdio pri katedre žurnalistiky, multimediálna 
učebňa a hudobno-akustické štúdio. 



 Postupne sa rozširuje využívanie softvérových produktov typu Learning Management System na 
realizáciu výučby vo forme e-learningu. Určitú popularitu si získal voľne šírený softvér Moodle, ktorý bol 
nainštalovaný na serveri FiF UK a v uplynulom období v ňom bolo pripravených a realizovaných niekoľko 
kurzov na 11 katedrách (Katedre knižničnej a informačnej vedy, Katedre logiky a metodológie vied, Ka-
tedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Katedre etnológie a muzeológie, Katedre ruského 
jazyka a literatúry, Katedre maďarského jazyka a literatúry, Katedre politológie, Katedre anglistiky a ame-
rikanistiky, Katedre filozofie a dejín filozofie, Katedre pedagogiky a andragogiky, Katedre slovenských 
dejín a Studia Academica Slovaca – centre pre slovenčinu ako cudzí jazyk). Na väčšine katedier je e-
learningový systém Moodle koncipovaný ako doplnková forma tradičnej kontaktnej výučby a slúži na or-
ganizáciu predmetov, komunikáciu so študentmi, odovzdávanie priebežných zadaní, automatizovanú 
kontrolu dodržiavania termínov a predovšetkým na uploadovanie súborov, prezentácií, webstránok atď. 
k problematike predmetu. 
 Po implementácii nového akademického informačného systému AIS2 v akademických rokoch 
2009/2010 a 2010/2011 FiF UK naplno využíva všetky funkcionality tohto systému, ktorý sa priebežne 
aktualizuje a modernizuje. V letnom semestri 2018/2019 sa v systéme uskutočnili aktualizácie ponuky 
predmetov, prípravy študijných plánov na nasledujúci akademický rok, príprava podkladov na tvorbu roz-
vrhu s následnou realizáciou komplexného rozvrhu hodín pre celú FiF UK na akademický rok 2019/2020 
a evidencia spojená s realizáciou štátnych skúšok. V zimnom semestri 2019/2020 sa v systéme už po 
jedenásty raz uskutočnil zápis študentov do nového akademického roka (vrátane zápisu predmetov a zá-
pisu na rozvrh hodín), vytvorenie ponuky záverečných prác a všetky postupy, ktoré súvisia s evidenciou 
priebežného hodnotenia, vypisovaním termínov záverečného hodnotenia a zápisom hodnotení predme-
tov učiteľmi fakulty. Používanie systému nie je bezproblémové, užívatelia sa sťažujú najmä na jeho kom-
plikovanosť a slabú používateľskú prívetivosť. Priebežné aktualizácie systému a zohľadňovanie pripo-
mienok jeho používateľov (najmä zo strany pracovníkov študijného oddelenia, fakultného administrátora, 
členov rozvrhovej komisie a študijných poradcov katedier) prispievajú k jeho postupnému vylepšovaniu 
a k zvyšovaniu jeho používateľského komfortu. 

6. Výsledky vzdelávania 

 Jednotlivé katedry FiF UK v súlade so zákonom o vysokých školách pravidelne vyhodnocujú prie-
beh a výsledky štátnych skúšok. V priebehu roka 2019 ukončilo štúdium na FiF UK v jednotlivých termí-
noch realizácie štátnych skúšok 944 absolventov, z toho 449 bolo absolventov bakalárskeho a 495 ma-
gisterského štúdia. Z uvedeného počtu bolo 18 zahraničných študentov (7 na bakalárskom stupni). S vy-
znamenaním ukončilo svoje štúdium na bakalárskom stupni 59 absolventov, na magisterskom stupni 93 
absolventov. 31 absolventov získalo akademickú pochvalu rektora UK za vynikajúce študijné výsledky a 
11 cenu rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu. 

Tabuľka č. 12 
Počet absolventov v r. 2015 – 2019 (Bc. a Mgr. štúdium) 

2015 2016 2017 2018 2019 
1149 (551 Bc.) 1189 (659 Bc.) 1049 (561 Bc.) 1014 (490 Bc.) 944 (449 Bc.) 

 
 Na výsledky vzdelávania vplýva štruktúra študijných programov s ohľadom na pomer povin-
ných, povinne voliteľných a výberových kurzov. Tá bola už od ich prvotného koncipovania v rokoch 2003 
a 2004 postavená v duchu vtedajších odporúčaní kreditového systému štúdia, teda približne v pomere 
60:20:20. V tomto zmysle nedošlo k významnejším zmenám ani v štruktúre programov predložených na 
schválenie v rámci ostatnej komplexnej akreditácie. V bakalárskych študijných programoch, vzhľadom na 
pragmatickejšiu orientáciu štúdia a potrebu naučiť študentov základné poznatky z odboru, bol tento 



pomer mierne posunutý v prospech povinných predmetov (najmä v úvodnom roku štúdia); naopak, v ma-
gisterských študijných programoch je voliteľnosť a výber individuálnej cesty štúdia umocnený v priemere 
nižším zastúpením povinných predmetov. 
 Toto konštatovanie neplatí celoplošne pre všetky katedry a študijné programy. Čím je katedra väč-
šia, čím má viac študentov a pedagógov, tým je zastúpenie povinne voliteľných a výberových predmetov 
výraznejšie. Naopak, v prípade malých odborov, teda tých, ktoré neotvárajú študijné programy každý rok 
a ktoré majú k dispozícii 3 – 4 pedagógov, je ponuka výberových predmetov – s ohľadom na pracovnú 
záťaž učiteľov i potrebu zvládnutia základných disciplín programu – nižšia (ide najmä o niektoré špeciali-
zácie v rámci prekladateľstva a tlmočníctva). 
 Širšia ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov v rámci študijného programu, pochopi-
teľne, umožňuje vyučujúcemu pracovať so študentmi v menších skupinách a s výraznejším podielom in-
teraktivity. Cieľom je pripraviť našich absolventov tak, aby sa mohli uplatniť v širšom priestore na trhu 
práce. V súlade s týmto cieľom FiF UK zavádza do učebných programov viaceré kurzy aplikovaných dis-
ciplín (etika, rodové štúdiá, manažment, dramaturgia, tvorivé písanie pre učiteľov, akademické písanie, 
editorstvo a redakčná prax atď.), prehlbuje sa snaha kultivovať v študentoch analytické schopnosti, rozvoj 
kritického myslenia, prácu s informáciami a dokumentmi, rozvoj znalostí anglického jazyka a práce s PC 
a internetom. 
 Katedra jazykov FiF UK zabezpečuje jazykovú prípravu, ktorá predstavuje taktiež jednu z dôleži-
tých ciest pri dosahovaní flexibility a uplatniteľnosti absolventov. V súlade so zvyšujúcimi sa nárokmi trhu 
práce sa zameriava na realizáciu medzinárodného programu vyučovania, skúšania a testovania cudzích 
jazykov UNIcert na úrovni C1 podľa Európskeho referenčného rámca, ktorý je zaradený do ponuky od 
akademického roka 2006/2007. 
  Z hľadiska zvyšovania kvality poskytovaného štúdia je pre FiF UK neoceniteľná spätná väzba od 
študentov a absolventov. Fakulta každý semester realizuje študentskú anketu, v ktorej majú študenti 
možnosť vyjadriť sa ku jednotlivým študijným programom, predmetom, vyučujúcim, ale aj ku fungovaniu 
knižnice, študijného oddelenia a fakulty ako celku. Jednotlivé katedry, vyučujúci a pracoviská fakulty spro-
stredkúvajú reakcie na anketu priamo na online platforme ankety alebo na samostatnej webovej stránke.  
 Za účelom zberu dát od absolventov niektoré katedry periodicky uskutočňujú prieskumy spokoj-
nosti so štúdiom absolventov svojich študijných programov. Aj fakulta už druhýkrát zrealizovala prieskum 
absolventov o ich pracovnom uplatnení a spokojnosti so štúdiom, ktorý prebiehal v mesiacoch január až 
marec 2019. Výsledky prieskumu ukazujú, že približne 79% absolventov pracovalo už počas štúdia. Po-
zitívnym konštatovaním je, že po skončení štúdia bolo síce na úrade práce evidovaných 44,5%, išlo však 
o evidenciu trvajúcu v priemere iba 3,6 mesiaca. S týmto korešponduje aj fakt, že až 43,3% absolventov 
pokračovalo v zamestnaní, do ktorého nastúpili už počas štúdia a ďalších 38,7% sa zamestnalo do 3 
mesiacov. V zamestnaní počas štúdia, v prvom zamestnaní aj v aktuálnom zamestnaní väčšina absol-
ventov pracovala vo svojom alebo v príbuznom odbore. Zistenia ukazujú, že 51,7% absolventov by si 
opätovne vybralo štúdium toho istého odboru na našej fakulte. Pri schopnostiach a zručnostiach nado-
budnutých štúdiom si viac ako polovica respondentov cenila najmä komunikačné a prezentačné zručnosti 
(58,2%), všeobecný rozhľad a schopnosť vidieť veci zo širšej perspektívy (53,2%). Absolventi by zároveň 
uvítali najmä posilnenie a doplnenie praxe počas štúdia (73,7%) a rozšírenie predmetov zameraných na 
praktické zručnosti (72,5%). Toto odporúčanie sa objavilo aj v prvom prieskume absolventov a je dôleži-
tým usmernením pri inovovaní obsahu jednotlivých predmetov v súčasnosti aj budúcnosti.  

7. Motivačné štipendiá 

 Na základe pravidiel definovaných v štipendijnom poriadku FiF UK a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ 
SR i s príslušným metodickým usmernením FiF UK vyplatila v prvej polovici roka 2019 (za letný semester 
akademického roka 2018/2019) prostriedky na motivačné (prospechové) štipendium 146 študentom 
1. – 5. roka štúdia v celkovom objeme 42 805 €. V druhom polroku 2019, vychádzajúc zo študijných 
výsledkov v akademickom roku 2018/2019, bolo vyplatené motivačné (prospechové) štipendium na 



akademický rok 2019/2020 157 študentom 2. a 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia a 2. roka magister-
ského stupňa štúdia v objeme 113 478,95 €. Spolu bola na prospechové štipendium rozdelená suma vo 
výške 156 283,95 € (tab. 13).  
 Ďalej FiF UK v roku 2019 vyplatila študentom jednorazové štipendiá z vlastných zdrojov v úhrnnej 
sume 46 478,48 € (tab. 13). Z toho 38 428,50 € bolo priznaných 121 študentom na základe kritérií uve-
dených v študijnom poriadku (vynikajúci výsledok vo výskume alebo vývoji, vynikajúci výsledok v ume-
leckej činnosti, vynikajúci výsledok v športovej činnosti, úspešná reprezentácia fakulty, aktívny podiel na 
rozvoji, propagácii alebo reprezentácii fakulty a pod.) a 8049,98 € bolo priznaných 64 študentom v súvis-
losti s účasťou vo fakultnom kole študentskej vedeckej a odbornej konferencie na FiF UK a umiestnením 
sa na jednom z prvých troch miest v odbornej sekcii.  

Tabuľka č. 13 
Motivačné štipendiá pridelené z dotácie MŠVVaŠ SR a vlastných zdrojov FiF UK  

(štipendijný fond) v r. 2015 – 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Prospechové štipendium € € € € € 
 Počet štipendií 565 536 502 320 303 
 Suma 114 971 144 123 145 240 164 448,91 156 283,95 
Mimoriadne štipendium € € € € € 
 Počet štipendií 192 142 173 145 185 
 Suma 28 625 25 534 27 769,97 26 089,98 46 478,48 
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