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1. Prijímacie konanie 

 Fakulta prijímala v roku 2020 uchádzačov na všetky tri stupne vysokoškolského štúdia – 
bakalársky, magisterský a doktorandský. Proces prijímania prebiehal v zmysle pravidiel prijímacích 
konaní, schválených Akademickým senátom FiF UK. Pravidlá prijímacieho konania na prvé dva 
stupne vysokoškolského vzdelávania spolu so zoznamami študijných programov otváraných 
v akademickom roku 2020/2021 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 2020/2021 plánovala otvoriť spolu 119 
študijných programov (ďalej aj ŠP), z toho 27 jednoodborových, 47 programov v rámci filologickej 
špecializácie prekladateľstvo a tlmočníctvo (ďalej iba PT) a 24 programov v rámci špecializácie 
učiteľstvo akademických predmetov (ďalej iba UAP, z toho 6 medzifakultných programov – štyri 
v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a dva v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky 
a informatiky UK) a 21 medziodborových študijných programov, ktoré sme otvorili tretíkrát. Plánovaný 
počet prijímaných uchádzačov reprezentoval celkovo 1 381, z toho v jednoodborovom štúdiu 735, na 
medziodborovom štúdiu 169, v prekladateľsko-tlmočníckom štúdiu 281 a v učiteľskom štúdiu 196.  
 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://studujnafifuk.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 predchádzajúcich rokoch, t. j. na účely prijímacieho 
konania akceptovala výsledky uchádzačov v Národnej porovnávacej skúške, ktorú realizuje 
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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, marketingová komunikácia, psychológia, žurnalistika) okrem testu všeobecných 
študijných predpokladov mali podľa prijatých Pravidiel prijímacieho konania na bc. stupeň štúdi na AR 
2020/2021 absolvovať aj skúšky špecifických študijných predpokladov organizovaných fakultou. 
V dôsledku krízovej situácie spôsobenej pandémiou Covid-19 vedenie fakulty 5. mája 2020 rozhodlo 
v súlade s § 108e, ods. 3 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, so zámerom vyjsť v ústrety čo najširšiemu okruhu uchádzačov, modifikovať 
Pravidlá PK v tom zmysle, že pre ŠP dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia 
a žurnalistika sa skúšky špecifických študijných predpokladov realizovať nebudú. Na uvedené ŠP 
sme uchádzačov prijímali na základe výsledkov testu všeobecných študijných predpokladov, 
vykonaných v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť scio.cz. s. r. o. 
Vedenie fakulty tiež prijalo záver o vypísaní 2. kola PK na bc. stupeň štúdia pre tie ŠP, na ktoré sa 
prihlásil menší alebo rovnaký počet uchádzačov ako bol plánovaný počet na prijatie v riadnom termíne 
podávania prihlášok, spolu na 70 ŠP. 
 Termín podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FiF UK bol 28. február 2020. 
Po vyčistení databázy evidovalo študijné oddelenie k 31. marcu 2020 celkom 1665 prihlášok. Druhé 
kolo prijímacieho konania s termínom podania prihlášok do 30. 6. 2020 bolo vypísané na 70 ŠP, 
z toho 13 jednoodborových, 26 PT, 13 UAP a 18 medziodborových ŠP. V rámci 2. kola prijímacieho 
konania sa prihlásilo 134 uchádzačov. Prijímacie skúšky – testy SCIO – malo absolvovať 1337 (v 
rámci prvého a druhého kola spolu) uchádzačov, reálne ich absolvovalo 1098. Bez prijímacích skúšok 
(v zmysle bodu č. 3. Pravidiel prijímacieho konania, podľa ktorého „na otvárané študijné 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 prijímacej 
skúšky“) bolo prijatých (riadne aj podmienečne) 423 uchádzačov (1.+2. kolo spolu).  
 Na programy jednoodborového štúdia bolo spolu prijatých (riadne a podmienečne) 655 (1.+2. 
kolo) uchádzačov, na programy medziodborových ŠP 67 uchádzačov, na programy PT 233 
uchádzačov a na programy UAP 134 uchádzačov. Celkom bolo prijatých 1089 uchádzačov, 187 
podmienečne prijatých uchádzačov nesplnilo podmienku na prijatie (dodanie maturitného 
vysvedčenia). Definitívny počet riadne prijatých uchádzačov bol nasledovný: spolu 902 uchádzačov 
(v rámci prvého a druhého kola spolu), z toho na jednoodborové ŠP 541, na medziodborové ŠP 58 
na PT 196 a UAP programy 107 uchádzačov. Plánovanú kapacitu prijímaných sa nepodarilo naplniť 
v dôsledku nižšieho počtu prihlásených na niektoré ŠP, než bol plánovaný počet (celkovo v 92 
študijných programoch, vrátane ŠP s nulovým počtom uchádzačov, z toho 18 jednoodborových, 19 
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medziodborových, 21 PT a 19 UAP). Na bakalársky stupeň štúdia sa zapísalo 9 prijatých uchádzačov 
so špecifickými potrebami. Špecifickú skúšku v osobitnom režime (kolokviálna forma) na fakulte 
vykonali 3 uchádzači.  
 Celkový počet uchádzačov v prvom kole bol v druhom kole 137, spolu 1759. V porovnaní 
s rokom 2019 (1859) došlo k miernemu poklesu. Veríme však, že tento pokles sa prejaví ako 
jednorazový a celkový pozitívny trend v počte poslucháčov pozorovateľný za ostatné roky bude 
pokračovať (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: 
1859, 2020: 1759). 
 Propagácia štúdia sa realizovala predovšetkým online formou, okrem tradičného Dňa 
otvorených dverí, ktorý sa konal dňa 25. januára 2020, počet záujemcov prevyšoval očakávania. Ďalej 
sme sa sústredili na propagáciu štúdia formou online podujatí, či už veľtrhov vzdelávania, alebo 
propagáciou na sociálnych sieťach na celofakultnej úrovni, na úrovni jednotlivých katedier. Tiež sme 
sa zapojili aj do Celouniverzitného dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 6. novembra 2020 online 
formou.  
 Z hľadiska skladby uchádzačov podľa nimi preferovaných študijných programov pretrvávajú vo 
vnútri fakulty značné rozdiely. Najatraktívnejšími študijnými programami na FiF UK sú dlhodobo 
psychológia a marketingová komunikácia, pomerne veľký bol záujem aj o východoázijské jazyky 
a kultúry, politológiu a žurnalistiku. Vysoký záujem si uchovávajú niektoré programy PT (najmä 
kombinácie s angličtinou, vyšší záujem je o ruštinu a románske jazyky, najmä španielsky a taliansky 
jazyk). Počet záujemcov o štúdium učiteľských ŠP sa stabilizoval (relatívne vysoký záujem je 
o kombinácie s angličtinou). Žiaľ, pretrvával nižší záujem uchádzačov o medziodborové ŠP, okrem 
ŠP dejiny umenia – história v prípade všetkých medziodborových programov bol počet prihlásených 
nižší než počet plánovaných na prijatie. Môže to súvisieť s tým, že tieto programy sú stále novinkou, 
povedomie verejnosti o možnosti medziodborového štúdia na fakulte zostala zrejme pomerne nízka.  
 Prijímacia komisia dekana sa konala dňa 21. júla 2020, po zasadaní 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 bakalárske štúdium sa na FiF UK do prvého roka štúdia nezapisuje. Táto tendencia sa prejavila aj 
v roku 2020. Celkovo sa na bakalárske štúdium napokon zapísalo 711 novoprijatých študentov, čo 
predstavuje úbytok 387 osôb (34 %) oproti prijatým uchádzačom. Aj tento rok sa teda prejavil zhruba 
tretinový úbytok prijatých, avšak celkovo sme naplnili obvyklú kapacitu (o 32, t. j. 4 % viac než 
v minulom AR) novoprijatých študentov na bakalársky stupeň štúdia. 
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 Na magisterské štúdium ako pokračujúci stupeň bakalárskeho štúdia ponúkala FiF UK v roku 
2020 spolu 61 študijných programov, z toho 23 jednoodborových programov, 13 programov UAP a 25 
programov PT. Plánovaný počet prijímaných uchádzačov reprezentoval celkovo 756 miest, z toho 
v jednoodborovom štúdiu 568, v UAP 62 a v študijnom odbore PT 126 miest. 
 V súlade s Pravidlami prijímacieho konania na magisterské štúdium na FiF UK na akademický 
rok 2020/2021 fakulta prijímala na otvárané študijné programy vopred stanovené počty uchádzačov 
bez vykonania prijímacej skúšky (s výnimkou študijných programov psychológia, marketingová 
komunikácia a muzikológia), podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého 
študijného priemeru za absolvované kurzy, predstavujúce základ bakalárskeho programu, na ktorý 
nadväzuje magisterský stupeň štúdia. Tak ako v predchádzajúcom roku, aj v r. 2020 sme 
v prijímacom konaní uplatnili pravidlo, 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 2020. Prihlášku si podalo celkovo 630 uchádzačov, porovnanie s predchádzajúcimi rokmi 
ukazuje mierny nárast 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 mala konať podľa Pravidiel prijímacieho konania na mgr. stupeň 
štúdia iba na ŠP marketingová komunikácia a psychológie, avšak vzhľadom na krízovú situáciu 
v dôsledku pandémie Covid-19 vedenie fakulty na svojom zasadnutí 5. mája 2020 v súlade s § 108e, 
ods. 3 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
rozhodlo o zrušení prijímacích skúšok. Na ŠP psychológia boli prijímaní na základe váženého 
študijného priemeru vypočítaného zo všetkých úspešne absolvovaných kurzov uchádzačom 
ukončeného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia 
vrátane a na ŠP marketingovú komunikácia na základe váženého študijného priemeru vypočítaného 
z absolvovaných kurzov, určených KMK.  
 Na magisterské štúdium bolo na FiF UK v akademickom roku 2020/2021 celkovo (riadne aj 
podmienečne) prijatých 568 uchádzačov (428 v jednoodborovom štúdiu, 88 v PT a 52 v UAP). 82 
uchádzačov nesplnilo podmienku prijatia (nepredložili bakalársky diplom), definitívny počet prijatých 
bol 499 (372 na jednoodborové ŠP, 85 na PT a 42 na UAP programy). Oproti celkovému 
plánovanému počtu predstavoval definitívny počet prijatých 66%, pričom najväčšie percento prijatých 



6 

oproti plánovanému počtu bolo pri UAP programoch (68%), nasledujú PT programy (67 %) a 
jednoodborové programy (64 %). 
 Na magisterské štúdium sa prihlásili v prevažnej väčšine (426, 68%) naši vlastní absolventi 
bakalárskeho 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 záujem sme zaznamenali najmä o ŠP psychológia (76), marketingová komunikácia 
(21), politológia (18), žurnalistika (12), pedagogika (11). 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 446 študentov, čo predstavovalo v prípade 
magisterského štúdia úbytok o 41 % oproti plánovanému počtu prijatých. Na magisterský stupeň 
štúdia sa zapísalo 11 prijatých uchádzačov so špecifickými potrebami.  

Tabuľka č. 1 
Celková štatistika prijímacieho konania na Bc. a Mgr. stupne štúdia v roku 2020 

Počet prihlásených uchádzačov 2429 
Počet absolvujúcich prijímacie skúšky 1098 
Plánovaný počet prijatých uchádzačov 2137 
Počet prijatých uchádzačov 1657/1401* 
Počet zapísaných 1157 

*počet prijatých a prijatých podmienečne/počet prijatých 

2. Organizácia štúdia 

 K 31. 10. 2020 mala FiF UK spolu 2779 (tab. 2) študentov bakalárskeho a magisterského 
štúdia (z toho 179 zahraničných). Hoci za ostatné roky (2016–2019) konštatujeme pokles 
študentov o priemerne 148 za akademický rok; v roku 2020 sa ich počet znížil len o 21 oproti 
predchádzajúcemu roku, čo je vzhľadom na neustále klesajúcu demografickú krivku veľmi 
uspokojivé číslo, ktoré naznačuje, že pokles študentov sa fakulte darí úspešne zmierňovať.  
 Do bakalárskych študijných programov na FiF UK bolo v júli 2020 prijatých (riadne 
a podmienečne) 1089 študentov; definitívny počet prijatých uchádzačov v septembri 2020 bol 902, 
z nich sa zapísalo do prvého roku bakalárskeho štúdia 711 študentov, z toho 72 zahraničných (tab. 
3). Do magisterských študijných programov bolo v júli 2020 prijatých (riadne a podmienečne) 581 
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študentov; definitívny počet prijatých uchádzačov v septembri 2020 bol 499, z nich sa zapísalo do 
prvého roku magisterského štúdia 446 študentov, z toho 28 zahraničných (tab. 3).  
 V akademickom roku 2020/2021 FiF UK otvorila štúdium v 146 študijných programoch, 
z toho bolo 86 bakalárskych a 60 magisterských (tab. 4 a 5). V kontexte jednotlivých typov štúdia 
sa na bakalárskom stupni otvorilo 27 jednoodborových študijných programov, 32 programov 
prekladateľstva a tlmočníctva, 14 učiteľstva akademických predmetov a 13 medziodborových 
programov. Na magisterskom stupni bolo v roku 2020 realizovaných 23 jednoodborových 
študijných programov, 24 programov prekladateľstva a tlmočníctva a 13 učiteľstva akademických 
predmetov. Okrem základných foriem štúdia v bakalárskych a magisterských programoch FiF UK 
realizuje aj viaceré formy celoživotného (ďalšieho) vzdelávania (špecializačné štúdium, 
doplňujúce pedagogické štúdium, kurzy cudzích jazykov). V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov FiF UK v roku 2020 pripravila nové študijné programy DPŠ, ktoré sa realizujú v modulovom 
systéme ako základný modul (pedagogicko-psychologická príprava) a rozširujúci modul (spolu 14 
programov). Vzhľadom na propagáciu DPŠ štúdia stúpol počet študentov v roku 2020 zo 110 (v 
roku 2019) na 159 (tab. 6). Ukazuje sa, že záujem o DPŠ štúdium je vyšší u absolventov (103) 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 2020 bolo na fakulte 
obhájených 8 rigoróznych prác, z toho v 2 prípadoch išlo o zahraničných študentov (tab. 7). Pre 
zahraničných študentov poskytuje FiF UK kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka a semestrálne 
kurzy z vybraných disciplín v angličtine.  
 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 2020 
študovalo v programoch jednoodborového štúdia, záujem o tzv. medziodborové štúdium, ktoré sa 
začalo prvýkrát otvárať v akademickom roku 2018/2019, je zatiaľ nízky (3 %) (tab. 8), ale vyšší ako 
v predchádzajúcom roku, čo vyplýva zo skutočnosti, že bol otvorený už tretí ročník štúdia. 
Z dlhodobého hľadiska došlo v uplynulých rokoch k zastaveniu prudkého prepadu záujmu 
o učiteľské štúdium; podiel študentov učiteľského štúdia stúpol z 2% na 3%. Fakulte sa takisto 
naďalej darí uspokojovať záujem o dvojkombinačné štúdium prekladateľstva a tlmočníctva, ktoré 
má na celkovej štruktúre jednotlivých typov štúdia stabilizovaný podiel vo výške 19%.  
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Tabuľka č. 2 
Celkový počet študentov v rokoch 2016-2020 (Bc. a Mgr. štúdium spolu) 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Slovenský štátny občan 3180 3003 2812 2671 2600 
Cudzí štátny príslušník 65 67 99 130 179 
Spolu 3245 3070 2911 2801 2779 

Tabuľka č. 3 
Počet študentov zapísaných do 1. ročníka v rokoch 2016-2020 (Bc. a Mgr. štúdium) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Bc. Mgr. Bc. Mgr. Bc. Mgr. Bc. Mgr. Bc. Mgr. 
Slovenský štátny občan 692 619 616 553 604 474 639 435 639 418 
Cudzí štátny príslušník 15 12 23 14 21 20 40 24 72 28 
Spolu 707 631 639 567 635 494 679 459 711 446 

Tabuľka č. 4 
Počet otvorených bakalárskych a magisterských študijných programov v rokoch 2016-2020  

  2016  2017  2018  2019  2020  
Bc.  72  84  81  93  86  

Mgr.  59  65  59  51  60  

Tabuľka č. 5 
Počet otvorených bakalárskych a magisterských študijných programov v roku 2020/2021 

Mgr. Bc. Spolu 
60 86 146 

Tabuľka č. 6 
Počet študentov DPŠ v rokoch 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Doplňujúce pedagogické štúdium 64 98 137 110 159 

Tabuľka č. 7 
Počet obhájených rigoróznych prác v rokoch 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Slovenský štátny občan 11 9 8 4 6 
Cudzí štátny príslušník 3 0 2 1 2 
Spolu 14 9 10 5 8 
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Tabuľka č. 8 
Pomery počtu študentov podľa jednotlivých typov štúdia 2016-2020 

Typ štúdia 2016 2017 2018 2019 2020 
Jednoodborové štúdium 75% 74% 72% 70% 68% 
Medziodborové štúdium -- -- 1% 2% 3% 
Prekladateľstvo a tlmočníctvo 18% 19% 19% 19% 19% 
Učiteľské štúdium 7% 7% 8% 9% 10% 

 Pomer počtu študentov na jedného pedagóga sa oproti minulému roku zvýšil v dôsledku 
zníženia počtu pedagógov z 1 : 8,8 na 1: 9,6. Kvalitu vzdelávania na FiF UK v roku 2020 
zabezpečovalo 271 interných a 17 externých pedagógov. Počet interných aj externých pedagógov 
na FiF UK v roku 2020 sa oproti predchádzajúcemu akademickému roku v dôsledku personálnych 
opatrení znížil (tab. 9 a 10), počet profesorov a docentov ostal takmer nezmenený, počet odborných 
asistentov a lektorov vykazuje mierny pokles (tab. 9).  

Tabuľka č. 9 
Počet interných pedagógov FiF UK v rokoch 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Profesori 47 45 45 41 38 
Docenti 70 73 73 70 70 
Odborní asistenti 146 141 152 158 141 
Asistenti – – 0 0 0 
Lektori 24 25 27 26 22 
Spolu 285 284 297 295 271 

Tabuľka č. 10 
Počet externých pedagógov FiF UK v rokoch 2016-2020 

2016 2017 2018 2019 2020 
22 14 5 25 17 

 V súvislosti s definovaním novej sústavy študijných odborov (od septembra 2019) v súčasnosti 
fakulta ponúka štúdium v 9 študijných odboroch: filológia, filozofia, historické vedy, mediálne 
a komunikačné 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 bakalárskom stupni, ktoré boli úspešne akreditované a v akademickom roku 2018/2019 
prvýkrát otvorené. Cieľom tejto inovácie bolo nielen zatraktívnenie jestvujúcej ponuky študijných 
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programov na FiF UK a výraznejšie presadenie sa v konkurencii veľkého množstva humanitne 
orientovaných fakúlt, ale predovšetkým skvalitnenie štúdia a plnohodnotnejšie využitie vedecko-
pedagogického potenciálu, ktorým fakulta disponuje. Skúsenosť z tretieho 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 personálneho zabezpečenia a potenciálneho záujmu študentov v prípade najbližšej 
komplexnej akreditácie. V súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a v zmysle štandardov pre vnútorný systém vysokej školy, pre študijný 
program a pre habilitačné konanie a inauguračné konanie SAAVŠ fakulta už teraz zvažuje svoje 
možnosti pri novoakreditovaní súčasných študijných programov v rámci nových študijných odborov 
s cieľom udržať si postavenie spoločensko-humanitnej fakulty s najširšou ponukou študijných 
programov.  

3. Akreditácia študijných programov 

 V priebehu roku 2020 fakulta realizovala študijné programy na bakalárskom, magisterskom 
a doktorandskom stupni štúdia, ktoré majú priznané akreditačné práva a sú poskytované v súlade 
s platnou legislatívou. V priebehu roku 2020 fakulta riešila realizáciu viacerých nápravných opatrení 
uložených Akreditačnou komisiou v rámci poslednej komplexnej akreditácie. V rámci správ 
o výsledkoch prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov sa riešili viaceré parciálne otázky 
súvisiace najmä 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. 2020. Išlo o bakalárske študijné programy archeológia, archívnictvo, 

stredoeurópske štúdiá a žurnalistika, magisterské študijné programy archívnictvo, stredoeurópske 

štúdiá, kulturológia, psychológia a žurnalistika, doktorandské študijné programy pomocné vedy 

historické, slavistika, slovenská literatúra a teória a dejiny žurnalistiky a odbory habilitačných 
a inauguračných konaní pomocné vedy historické, slavistika, slovenský jazyk a literatúra a teória 

a dejiny žurnalistiky. Správy o výsledkoch prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov sa zasielali 
Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Nakoľko Akreditačná komisia bola 
k 1. 1. 2020 zrušená, predložené správy ministerstvo školstva postúpilo na posúdenie Slovenskej 
akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo. Agentúra všetky realizované zmeny personálneho 
zabezpečenia študijných programov a odborov habilitačného a inauguračného konania akceptovala 
a zrušila časové obmedzenie na ich uskutočňovanie s výnimkou odboru habilitačného 
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a inauguračného konania pomocné vedy historické. V tomto odbore habilitačného a inauguračného 
konania boli fakulte odňaté práva realizácie habilitácií a inaugurácií, nakoľko hlavný garant odboru 
v čase podania správy o prijatých opatreniach nebol prezidentkou republiky vymenovaný za riadneho 
profesora, hoci inauguračné konanie bolo úspešne ukončené.  
 Podľa nových štandardov pre študijné programy, ktoré nadobudli účinnosť od 1. septembra 
2020, fakulta realizovala úpravu študijného programu tretieho stupňa klinická psychológia v dennej 
a externej forme. Úprava študijného programu bola realizovaná na základe požiadavky bývalej 
Akreditačnej komisie, ktorá v rámci posúdenia správy o prijatých nápravných opatreniach 
konštatovala potrebu zlepšenia personálneho zabezpečenia študijného programu. Nakoľko 
kompetencie Akreditačnej komisie prevzala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, 
v zmysle nových štandardov pre študijný program fakulta predložila akreditačnej agentúre na 
posúdenie novú pätica zabezpečujúcich učiteľov, ich 25 publikačných výstupov a návrh opisu 
študijného programu.  

V zimnom semestri akademického roka 2020/2021 prebehli prípravy na akreditáciu nových 
širšie koncipovaných študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa, ktoré reagujú na nové 
štandardy pre študijné programy a ich akreditácia je súčasťou zosúladenia skladby študijných 
programov s požiadavkami vyplývajúcimi z nových štandardov. Ide o bakalárske a magisterské 
študijné programy germánske štúdiá, románske štúdiá a archívnictvo, muzeológia a digitalizácia 

historického dedičstva a doktorandské študijné programy v dennej a externej forme mediálne 

a komunikačné štúdiá, kultúry a náboženstvá sveta a umenovedné štúdiá. Akreditačné spisy 
študijných programov budú odovzdané akreditačnej agentúre do 31. 3. 2021. 

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

Stupeň Počet 
akreditovaných 

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 jednotlivých vedných odboroch, ale zároveň sami svojimi bádateľskými aktivitami významnou 



12 

mierou prispievajú k ich rozvoju. Zdroje a spôsoby implementácie nových vedeckých, 
metodologických a metodických poznatkov do pedagogického procesu na FiF UK možno rozdeliť 
do štyroch kategórií:  

 1. Riešenie vlastných vedecko-výskumných úloh a projektov. Prevažná väčšina pracovníkov 
fakulty participuje na riešení výskumných projektov národného či medzinárodného charakteru. 
Dosiahnuté výsledky vyučujúci v sledovanom období priebežne implementovali do výučby 
príslušných kurzov a publikované 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 
spôsobmi:  
a) v rámci základných (povinných) kurzov, resp. povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré 

tvoria podstatnú časť bakalárskych a magisterských študijných programov realizovaných na FiF 
UK, 

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

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 nefinancovaným) zdrojom obohacovania ponuky prednášok sú úzke kontakty FiF 
UK (najmä filologických katedier) so zahraničnými veľvyslanectvami a zastupiteľstvami. Zo strany 
týchto inštitúcií je veľký záujem o spoluprácu, najmä formou jednorazových hosťovských prednášok 
(profesorov z univerzít, filozofov, reprezentantov európskych kultúrnych inštitúcií, spisovateľov) 
a každý akademický rok sa na pôde FiF UK konajú viaceré takéto podujatia.  

 3. Spolupráca s partnerskými inštitúciami a organizáciami príbuzného vedeckého alebo 

profesijného zamerania. Spolupráca tohto druhu dáva implementácii nových poznatkov do 
pedagogickej praxe nevyhnutný porovnávací rozmer – katedry udržiavajú kontinuálne kontakty 
a spolupracujú na vedeckých projektoch s partnerskými pracoviskami SAV (napr. s Jazykovedným 
ústavom Ľudovíta Štúra, Historickým ústavom, Ústavom etnológie a sociálnej antropológie, Ústavom 
svetovej literatúry, Ústavom slovenskej literatúry, Filozofickým ústavom a pod.). Sem možno zaradiť 
aj kontakty na odborné stavovské organizácie a zväzy reprezentujúce inštitucionálnu základňu 
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odbornej praxe – archívy, knižnice, múzeá, galérie, výskumné ústavy, vedecké spoločnosti, profesijné 
združenia a pod. Spolupráca tohto druhu je potenciálom pre vznik zadaní záverečných 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 definovanie 
optimálneho obsahu študijných programov v danom študijnom odbore. 

 4. Realizácia praktickej časti výučby alebo praxeologických seminárov na renomovaných 

pracoviskách. Pre viaceré katedry je významným zdrojom implementácie nových poznatkov do 
pedagogického procesu možnosť realizovať praktickú časť výučby alebo praxeologické semináre na 
renomovaných pracoviskách. Zástoj týchto aktivít v pedagogickom procese je však, minimálne 
z 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 poslucháči realizujú povinnú (terénnu) prax, umiestnenie študenta v inštitúcii 
nezriedka stojí na dobrovoľnej kolegiálnej spolupráci riaditeľov a jednotlivých pracovníkov. 
Najčastejšie si praxe/exkurzie financujú sami študenti.  

 Fakulta zrealizovala prieskum partnerských inštitúcií, s ktorými spolupracujú jednotlivé 
katedry v rámci výučby, či už v rámci odbornej, pedagogickej alebo tlmočníckej a prekladateľskej 
praxe, prednáškových aktivít, spoločných podujatí, exkurzií, kolokvií, spoločných výskumných 
projektov a pod. Ukázalo sa, že katedry FiF UK udržiavajú aktívnu spoluprácu s vyše 200 
organizáciami, ktoré tak obohacujú výučbový proces o praktické poznatky. Pandemická situácia 
aktivizovala rozšírenie spolupráce fakulty tiež v rámci pedagogickej praxe s ďalšími cvičnými školami 
aj mimobratislavských okresov, čoho výsledkom je spolu 50 cvičných škôl, ktoré prijímajú našich 
študentov učiteľstva akademických predmetov na hospitačné, priebežné a súvislé praxe. 
 Za implementáciu nových poznatkov do pedagogického procesu sú zodpovední garanti 
jednotlivých študijných programov, ktorí majú na starosti obsahovú náplň štúdia. Existujúce študijné 
programy sa priebežne aktualizujú v duchu najnovších vedeckých a odborných poznatkov z daného 
odboru. 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 záujemcov 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 
programy v študijnom odbore filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo (arabský jazyk 
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a kultúra, bulharský jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk a kultúra, portugalský 
jazyk a kultúra, rumunský jazyk a kultúra, švédsky jazyk a kultúra, fínsky jazyk a kultúra), 
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 
študentov 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 
vnútrofakultnej solidarity. Pritom však vyvíja tlak aj na zabezpečenie ich samofinancovania 
skvalitňovaním kvalifikačnej štruktúry pracovníkov príslušných katedier, zvyšovaním ich vedeckých 
a publikačných výkonov (v prípade nízkeho počtu študentov alebo nie každoročného otvárania 
študijného programu), resp. zvyšovaním počtu prijímaných študentov alebo skracovaním periodicity 
otvárania študijných programov (tam, kde je to vzhľadom na záujem uchádzačov možné bez toho, 
aby utrpela kvalita vzdelávacieho procesu). Audit študijných programov v kontexte štandardov 
SAAVŠ pre študijné programy však prinesol negatívne zistenia v tom zmysle, že niektoré unikátne 
študijné programy nebude môcť FiF UK naďalej poskytovať v zameraní na prekladateľstvo a 
tlmočníctvo.  
 V rámci študijných odborov orientovaných na národné reálie a tradície FiF UK rozvíja viacero 
vedných oblastí a poskytuje celý rad študijných programov na všetkých stupňoch štúdia (archeológia, 
archívnictvo a pomocné vedy historické, etnológia, muzeológia, slovenský jazyk a literatúra, 
slovenský jazyk a kultúra ako prekladateľsko-tlmočnícke štúdium, slovenské dejiny, ale sčasti aj 
muzikológia, dejiny výtvarného umenia a pod.).  
 Vzhľadom na prioritné „zakorenenie v slovenskom prostredí“ a dominantný význam týchto 
odborov 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 nielen hodnota neraz celoživotnej práce konkrétnych pracovníkov, ale aj 
úloha a význam týchto disciplín v procese národného sebapoznávania i poznania Slovenska v rámci 
medzinárodného kultúrneho dialógu. V tomto vidíme – najmä v kontexte súčasných 
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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 muzeológie, germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, jazykov, klasickej a 
semitskej filológie, maďarského jazyka a literatúry, muzikológie, pedagogiky a andragogiky, 
psychológie, romanistiky, rusistiky a východoeurópskych 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 marketingovej komunikácie, 
porovnávacej religionistiky a žurnalistiky (do 31. 8. 2020 aj katedra kulturológie) a na Šafárikovom 
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 
projekciami a 14 učební interaktívnymi tabuľami. Učitelia majú k dispozícii ďalších 98 prenosných 
dataprojektorov. 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 pedagogický proces uskutočňuje vo všeobecných učebniach a v špecifických 
výučbových priestoroch, ktorými sú špecializované učebne zamerané na experimentálnu 
psychológiu, laboratóriá psychofyziológie, dendrochronologické laboratórium, zbierka 
archeologických nálezov na výučbu archeologických a historických študijných programov, Slovenský 
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, Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Katedre etnológie 
a muzeológie, Katedre ruského jazyka a literatúry, Katedre maďarského jazyka a literatúry, Katedre 
politológie, Katedre anglistiky a amerikanistiky, Katedre filozofie a dejín filozofie, Katedre pedagogiky 
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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 organizáciu predmetov, komunikáciu so študentmi, 
odovzdávanie priebežných zadaní, automatizovanú kontrolu dodržiavania termínov a predovšetkým 
na uploadovanie súborov, prezentácií, webstránok atď. k problematike predmetu.  
 Vzhľadom na pandemickú situáciu v roku 2020 bolo potrebné zručnosti pedagógov a študentov 
vo využívaní e-learningových platforiem vo výučbe zvýšiť. Prechod od prezenčnej k dištančnej výučbe 
si vyžiadal aplikáciu ďalších e-learningových nástrojov do výučby, najmä MS TEAMS. Plynulý 
prechod na výučbu v tejto platforme zabezpečili manuály na výučbu, skúšanie a štátne skúšky, ktoré 
pripravilo vedenie fakulty, ale aj rôzne školenia vo forme webinárov a videotutoriálov, ktoré pripravila 
UK v spolupráci so spoločnosťou Microsoft. Nemenej dôležitú úlohu v tomto procese zohrávala 
a stále zohráva aj projekt IMPACT, ktorého riešitelia zabezpečili niekoľko kurzov a podujatí s cieľom 
zlepšiť zručnosti pedagógov pri využívaní MS TEAMS vo výučbe a takisto nasmerovať vyučujúcich 
na interaktívne nástroje a plné využívanie potenciálu tohto e-learningového nástroja.  
 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 
rozvrhu 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 zápisu na rozvrh hodín), vytvorenie ponuky záverečných prác a všetky postupy, 
ktoré súvisia s evidenciou priebežného hodnotenia, vypisovaním termínov záverečného hodnotenia 
a zápisom hodnotení predmetov učiteľmi fakulty. Používanie systému nie je bezproblémové, 
užívatelia sa sťažujú najmä na jeho komplikovanosť a slabú používateľskú prívetivosť. Priebežné 
aktualizácie systému a zohľadňovanie pripomienok 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 
priebeh a výsledky štátnych skúšok. V priebehu roka 2020 ukončilo štúdium na FiF UK v jednotlivých 
termínoch realizácie štátnych skúšok 882 absolventov, z toho 444 bolo absolventov bakalárskeho 
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a 438 magisterského štúdia. Z uvedeného počtu bolo 28 zahraničných študentov (13 na bakalárskom 
stupni). S vyznamenaním ukončilo svoje štúdium na bakalárskom stupni 61 absolventov, na 
magisterskom stupni 78 absolventov. 18 absolventov získalo akademickú pochvalu rektora UK za 
vynikajúce študijné výsledky a 12 cenu rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu. 

Tabuľka č. 12 
Počet absolventov v r. 2016-2020 (Bc. a Mgr. štúdium) 

2016 2017 2018 2019 2020 
1189 (659 Bc.) 1049 (561 Bc.) 1014 (490 Bc.) 944 (449 Bc.) 882 (444 Bc.) 

 
 Na výsledky vzdelávania vplýva štruktúra študijných programov s ohľadom na pomer 
povinných, 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 magisterských študijných programoch je voliteľnosť 
a výber individuálnej cesty štúdia umocnený v priemere nižším zastúpením povinných predmetov. 
 Toto konštatovanie neplatí celoplošne pre všetky katedry a študijné programy. Čím je katedra 
väčšia, čím má viac študentov a pedagógov, tým je zastúpenie povinne voliteľných a výberových 
predmetov výraznejšie. Naopak, v prípade malých odborov, teda tých, ktoré neotvárajú študijné 
programy každý rok a ktoré majú k dispozícii 3 – 4 pedagógov, je ponuka výberových predmetov – s 
ohľadom na pracovnú záťaž učiteľov i potrebu zvládnutia základných disciplín programu – nižšia (ide 
najmä o niektoré špecializácie v rámci prekladateľstva a tlmočníctva). 
 Širšia ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov v rámci študijného programu, 
pochopiteľne, umožňuje vyučujúcemu pracovať so študentmi v menších skupinách a s výraznejším 
podielom interaktivity. Cieľom je pripraviť našich absolventov 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 disciplín (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. 
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 Katedra jazykov FiF UK zabezpečuje jazykovú prípravu, ktorá predstavuje taktiež jednu 
z dôležitých ciest pri dosahovaní flexibility a uplatniteľnosti absolventov. V súlade so zvyšujúcimi sa 
nárokmi trhu práce sa zameriava na realizáciu medzinárodného programu vyučovania, skúšania 
a testovania cudzích jazykov UNIcert na úrovni C1 podľa Európskeho referenčného rámca, ktorý je 
zaradený do ponuky od akademického roka 2006/2007. 
  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 k jednotlivým študijným programom, predmetom, vyučujúcim, ale aj k 
fungovaniu knižnice, študijného oddelenia a fakulty ako celku. Jednotlivé katedry, vyučujúci 
a pracoviská fakulty sprostredkúvajú reakcie na anketu priamo na online platforme ankety alebo na 
samostatnej webovej stránke. Zmysel študentskej ankety sa ukázal predovšetkým po letnom semestri 
2020, ktorý prebehol dištančnou formou. Vedenie fakulty ako aj jednotlivé katedry a samotní vyučujúci 
získali dôležitú spätnú väzbu v podobe pozitívnych stránok, ale aj nedostatkov pri využívaní e-
learningových nástrojov vo vyučovacom procese. Snaha o elimináciu nedostatkov a posilnenie 
zručností vyučujúcich bola pretavená do zabezpečenia niekoľkých školení k aktívnemu využívaniu 
platformy MS TEAMS. 
 Za účelom zberu dát od absolventov niektoré katedry periodicky uskutočňujú prieskumy 
spokojnosti so štúdiom absolventov svojich študijných programov. Aj fakulta už tretíkrát zrealizovala 
prieskum absolventov o ich pracovnom uplatnení a spokojnosti so štúdiom, ktorý prebiehal 
v mesiacoch september až október 2020 so zameraním na absolventov roku 2018. V čase zberu dát 
pracovalo 66,5% (181) absolventov v Bratislave, 22,4% (61) mimo Bratislavy v rámci SR a 8,8% (24) 
pracovalo v zahraničí; spolu sa prieskumu zúčastnilo 272 absolventov. 
  Výsledky prieskumu ukazujú, že až 83,5 % absolventov pracovalo už počas štúdia, väčšina 
z nich (56,4 %) v rámci svojho alebo príbuzného študijného odboru. Pozitívnym konštatovaním je, že 
po skončení štúdia bolo síce na úrade práce evidovaných 44,1 %, išlo však o evidenciu trvajúcu v 
priemere iba 3,4 mesiaca a len 20,6% absolventov udáva ťažkosti pri uplatnení sa na pracovnom 
trhu. Medzi faktory, ktoré absolventom sťažovali nájsť si zamestnanie, patrili predovšetkým 
nedostatok pracovných miest v odbore s 69,6%, neochota zamestnať čerstvého absolventa/ku bez 
praxe 57,1% alebo dostatok zručností a vedomostí 25%. 
 Z prieskumu ďalej vyplynulo, že až 81,2% absolventov sa zamestnalo krátko po ukončení 
štúdia, z toho 38,2% (104) pokračovalo v zamestnaní, do ktorého nastúpili ešte počas štúdia a 43% 
(117) si našlo prvé zamestnanie už do 3 mesiacov.  
 Zistenia naznačujú, že 51,8% (141) absolventov by si by si opätovne vybralo štúdium toho 
istého odboru na našej fakulte. Pri schopnostiach a zručnostiach nadobudnutých štúdiom si viac ako 
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polovica respondentov cenila najmä komunikačné a prezentačné zručnosti (63,5%), prácu so zdrojmi 
a informáciami (58,3% ) a všeobecný rozhľad a schopnosť vidieť veci zo širšej perspektívy (57,2%). 
Absolventi by zároveň uvítali najmä rozšírenie ponuky predmetov zameraných na praktické zručnosti 
79,9% (215) a 73,2% (197) by posilnilo a doplnilo prax počas štúdia. Na tretie miesto respondenti 
zaradili potrebu posilnenia výučby cudzích jazykov s 52,4% (141). Tieto odporúčania sa objavili aj 
v prvom a druhom prieskume absolventov a sú dôležitým 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 2020 (za 
letný semester akademického roka 2019/2020) prostriedky na motivačné (prospechové) 
štipendium 129 študentom 1. – 5. roka štúdia v celkovom objeme 39 280 €. V druhom polroku 2020, 
vychádzajúc zo študijných výsledkov v akademickom roku 2019/2020, bolo vyplatené motivačné 
(prospechové) štipendium na akademický rok 2020/2021 168 študentom 2. a 3. roka bakalárskeho 
stupňa štúdia a 2. roka magisterského stupňa štúdia v objeme 105 272 €. Spolu bola na prospechové 
štipendium rozdelená suma vo výške 144 552 € (tab. 13).  
 Ďalej FiF UK v roku 2020 vyplatila 105 študentom jednorazové štipendiá z vlastných zdrojov 
v úhrnnej sume 24 881,50 € (tab. 13) na základe kritérií uvedených v študijnom poriadku (vynikajúci 
výsledok vo výskume alebo vývoji, vynikajúci výsledok v umeleckej činnosti, vynikajúci výsledok v 
športovej činnosti, úspešná reprezentácia fakulty, aktívny podiel na rozvoji, propagácii alebo 
reprezentácii fakulty a pod.) 

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

(štipendijný fond) v r. 2016 – 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Prospechové štipendium € € € € € 
 Počet štipendií 536 502 320 303 297 
 Suma 144 123 145 240 164 448,91 156 283,95 144 552 
Jednorazové štipendium € € € € € 
 Počet štipendií 142 173 145 185 105 
 Suma 25 534 27 769,97 26 089,98 46 478,48 24 881,50 



20 

8. Zahraničné mobility 

 Rok 2020 bol jedným z najzložitejších rokov pre mobilitu a medzinárodnú spoluprácu 
minimálne za poslednú dekádu. Kým začiatok letného semestra 2019/2020 prebehol z pohľadu 
zahraničných mobilít ešte štandardným spôsobom a FiF UK privítala aj vyslala viacerých študentov 
a zamestnancov, od marca 2020 sa situácia začala dramaticky meniť. Fyzické mobility boli 
pozastavené a výučba sa presunula výlučne do on-line priestoru. V takomto duchu pokračovala aj 
druhá polovica roku 2020, a teda zimný semester 2020/21. 
 Napriek tomu, že rok 2020 bol kvôli pandemickej situácii vo svete špecifický a mobility a 
medzinárodná spolupráca bola výrazne ovplyvnená danou situáciou, referát medzinárodných vzťahov 
(RMV) na FiF UK sa aj v tejto dobe venoval viacerým aktivitám. RMV sa aj v roku 2020 sústredil na:  

• administratívnu podporu výmenných pobytov študentov a učiteľov fakulty realizovaných (najmä 
on-line) na základe platných zmlúv všetkých typov, 

• administratívnu podporu stáží zahraničných študentov a hosťujúcich učiteľov na fakulte 
(zabezpečenie ubytovania, príprava študijného programu, vízových dokumentov, povolenie 
k prechodnému pobytu, zápis do AIS, vydávanie potvrdení o dosiahnutých kreditoch, príprava 
a realizácia tzv. orientačných dní pre nových zahraničných študentov v letnom semestri 
2019/2020), 

• administráciu štipendií zahraničných študentov, 

• propagáciu zahraničných mobilít pre študentov a zamestnancov fakulty (webové sídlo fakulty 
a elektronická komunikácia), 

• administratívnu podporu podľa platných zmlúv pri realizácii pobytov lektorov cudzích jazykov 
(zaistenie ubytovania, vízových dokumentov, povolenie k prechodnému pobytu atď.), 

• administratívnu podporu pri zamestnávaní pedagogických zamestnancov z cudziny (zaistenie 
ubytovania, vízových dokumentov, povolenie k prechodnému pobytu atď.) 

• prípravu medzinárodných bilaterálnych zmlúv 

• administratívnu podporu a prípravu projektov v rámci programu Erasmus+, schém KA107 
a KA203. 

 V roku 2020 sa RMV orientoval najmä na realizáciu mobilít v rámci programu Erasmus+, 
platného v rokoch 2014 – 2020, predlženého do roku 2022. Okrem participácie na mobilitách sa 
referát zapojil aj do aktívnej prípravy a realizácie projektov v rámci kľúčových akcií programu 
Erasmus+, konkrétne KA107 – dvojročná spolupráca s partnerskými krajinami (nečlenské štáty EU). 
V roku 2019 RMV FiF UK získal finančnú podporu programu Erasmus+ na mobility v šiestich štátoch 
a to Albánsko, Bielorusko, Ruská federácia, Bosna a Hercegovina, Ukrajina a Japonsko. V roku 2020 
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RMV FiF UK získal finančnú podporu pre mobility v ďalších troch štátoch a to Alžírsko, Izrael a Čierna 
Hora. Spolu tak RMV administruje projekty až v 9 krajinách, v ktorých spolupracuje s 20 univerzitami, 
čo predstavuje v rámci UK prvenstvo v počte realizovaných projektov tohto typu. RMV poskytol 
administratívnu podporu aj pri vypracovávaní projektu Erasmus+ Strategické partnerstvá KA203: 
GLocalEast Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-

Central Europe (ID 2020-1-SK01-KA203-078263), ktorý FiF UK v roku 2020 získala. 
 Aktivity spojené s organizovaním, administráciou a propagáciou medzinárodných výmenných 
programov pre študentov a učiteľov fakulty tvorili základnú náplň činnosti RMV. Najvýznamnejší 
podiel na študentských i učiteľských výmenách mali mobility realizované v rámci programov: 

• ERASMUS+, 

• štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych 
zmlúv, 

• CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). 
Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných zmlúv: 

• bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni UK alebo FiF UK, 

• medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje 
Slovenská akademická informačná agentúra – SAIA), 

• Národného štipendijného programu (NŠP), 

• štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu, 

• individuálnych pozvánok pre vyučujúcich a individuálnych štipendií, napr. Fullbrightov program. 

 Erasmus+. V rámci programu Erasmus+ sa RMV v úzkej spolupráci s Oddelením 
medzinárodných vzťahov UK a katedrovými koordinátormi a koordinátorkami pre zahraničné mobility 
venoval realizácii mobilít v rámci 245 aktuálnych medziinštitucionálnych zmlúv (IIA). V roku 2020 bolo 
podpísaných 10 nových IIA zmlúv. Dlhodobá stratégia RMV pri príprave nových zmlúv sa sústreďuje 
na zvyšovanie ponuky najmä pri tých študijných programoch, pri ktorých doterajšia ponuka mobilít 
nebola pre študentov dostatočne atraktívna. Avšak vzhľadom na objektívne obmedzenie mobilít, ani 
nadväzovanie nových kontaktov a podpisovanie nových zmlúv nebolo v roku 2020 na štandardnej 
úrovni. V roku 2020 sme iniciatívne spustili proces revízie existujúcich Erasmus+ zmlúv, pričom sme 
sa zamerali na zisťovanie záujmu o pokračovanie v už existujúcich spoluprácach a nadväzovaní 
nových. Všetky katedry FiF UK dáta k predĺženiu či uzatvoreniu nových zmlúv dodali a na základe 
toho sme oslovili partnerov. Výsledky však zatiaľ nevieme vyhodnotiť, nakoľko kvôli meškaniu 
administratívneho portálu zo strany Európskej komisie, viacerí zahraniční partneri proces revízií 
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v rámci svojich inštitúcií ešte nespustili. Predpokladáme, že situácia by sa mala vyjasniť v priebehu 
roka 2021.  
 Navýšený rozpočet Európskej komisie určený na študentské aj akademické mobility v rámci 
programu Erasmus+ sa odzrkadlil aj v roku 2020 v dodatočnej výzve pre realizáciu študentských 
mobilít. Napriek tejto možnosti, však celkové počty vysielaných a prijímaných študentov 
a zamestnancov v rámci zahraničných mobilít poklesol. Hlavnú príčinu vidíme v obmedzeniach 
spôsobených pandémiou, keďže pôvodné počty prihlásených študentov nenaznačovali ubúdajúci 
záujem. Veľa študentov však svoju mobilitu zrušilo až tesne pred jej realizáciou v dôsledku 
pandemických obmedzení, príp. obavy z ochorenia. Vývoju taktiež neprospel fakt, že väčšina 
univerzít v Európe prešla na dištančnú formu vzdelávania, čo taktiež odradilo potenciálnych 
záujemcov o mobilitu. 
 Pokiaľ ide o poskytovanie vzdelávania pre študentov prichádzajúcich v rámci Erasmus+ 
programu zo zahraničia, pedagógovia a pedagogičky FiF UK sa prispôsobili aktuálnym obmedzeniam 
a poskytovali kurzy pre Erasmus študentov v dištančnej forme prostredníctvom MS Teams.  
 Vzhľadom na výnimočné podmienky súvisiace s protipandemickými opatreniami nemá zmysel 
vyhodnocovať mobilitu v roku 2020 z pohľadu dlhodobejších trendov. Podrobnejšie údaje o počtoch 
študentov a učiteľov participujúcich na výmennom programe sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 14 
Program ERASMUS+ 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Počet uzavretých bilaterálnych 
zmlúv 188 198 212 235 245 

Počet vyslaných študentov FiFUK 111 127 134 112 99 
Počet vyslaných učiteľov FiFUK 13 10 8 27 4 
Počet prijatých zahr. študentov 31 45 49 53 29 
Počet prijatých zahr. učiteľov 13 42 30 14 6 

Tabuľka č. 15 
ERASMUS+ stáže 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Stáž študentov 11 11 9 12 5 
Stáž absolventov 4 27 34 47 33 

 
 V roku 2020 sa RVM v spolupráci s Oddelením medzinárodných vzťahov UK zapojil do 
medzinárodných projektov podporovaných Európskou úniou, ktorých cieľom je zlepšovať podmienky 
zahraničných mobilít. Konkrétne ide o projekt ENLIGHT, ktorého cieľom je zefektívniť a uľahčiť 
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študentskú mobilitu, ale aj vedeckú spoluprácu medzi partnerskými inštitúciami. Do projektu je 
zapojená Univerzita v Gente (Belgicko), Univerzita v Bordeaux (Francúzsko), Univerzita v Uppsale 
(Švédsko), Univerzita v Groningene (Holandsko), Univerzita v Baskicku (Španielsko), Univerzita 
v Göttingene (Nemecko), Írska národná univerzita v Galway, Univerzita v Tartu (Estónsko) 
a Univerzita Komenského v Bratislave (viac informácií tu: https://uniba.sk/medzinarodne-
vztahy/enlight/).  

 CEEPUS III. Aj v roku 2020 sme pokračovali v realizácii programu CEEPUS III 
(Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií), ktorý je zameraný na výmeny študentov a 
učiteľov v rámci tzv. tematických sietí, takže ťažisko spolupráce leží na jednotlivých katedrách. 
Konečným cieľom takýchto programov by malo byť postupné vytváranie spoločných študijných 
programov participujúcich pracovísk, čo sa však zatiaľ nenaplnilo, keďže to kladie zvýšené 
personálne a administratívne nároky najmä s ohľadom na legislatívu na úrovni univerzít (vydávanie 
spoločných diplomov a pod.). Na fakulte bolo v roku 2020 do programu CEEPUS zapojených niekoľko 
katedier (anglistiky a amerikanistiky; archeológie; etnológie a muzeológie; germanistiky, 
nederlandistiky a škandinavistiky; religionistiky; romanistiky; rusistiky a východoeurópskych štúdií; 
východoázijských štúdií a pod.): 

• CIII-AT-0037-10-1415 (Umbrella) Slavic Philology and Its Cultural Contexts (Katedra rusistiky 
a východoeurópskych štúdií), 

• CIII-SI-0113-07-1314 ARHEOPED (Katedra archeológie), 

• CIII-RO-0014-010-1415 Borders and Borderlines in Cultural Anthropology in the university 
education (Katedra etnológie a muzeológie), 

• CIII-HU-0011-010-1415 Study of Religions (Katedra porovnávacej religionistiky a Katedra 
východoázijských štúdií), 

• CIII-AT-0604-04-1415 Korean Studies in Central & Eastern Europe (Katedra východoázijských 
štúdií), 

• CIII-AT-0012-10-1415 Language and literature in a Central European context (Katedra 
germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky), 

• CIII-AT-0503-04-1415 Inter-American Studies (Katedra anglistiky a amerikanistiky), 

• CIII-HU-0809-07-1920 Romance Languages and Cultures – Strategies of Communication and 
Culture Transfer in Central Europe (Katedra romanistiky) 

 Ako vidieť z tabuľky č. 16, tendencia z predchádzajúceho roku sa zopakovala a počet 
vyslaných, aj prijímaných študentov v rámci FiF UK bol stabilizovaný, napriek obmedzeniam v 
cestovaní. V rámci programu CEEPUS hosťovali v roku 2020 na FiF UK 6 pedagogickí pracovníci. 

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/
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Mobility a možnosti akademickej spolupráce v rámci stredoeurópskeho regiónu predstavujú pre FiF 
UK zaujímavú oblasť nielen z hľadiska rozširovania stredoeurópskej expertízy, ale najmä vzhľadom 
na skutočnosť, že na fakulte poskytujeme výučbu viacerých stredoeurópskych jazykov. Navyše, za 
štandardných okolností majú naši študenti vyšší záujem o mobility, ako možno pokryť inými 
programami, a preto je vhodné budovať a udržiavať aj iné typy mobilít než len najznámejší program 
Erasmus+. 

Tabuľka č. 16 
Program CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií) 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Počet vyslaných študentov FiF UK 15 14 10 9 9 
Počet prijatých zahr. študentov na 
FiF UK 10 21 13 4 6 

 Bilaterálne mobility. Pokiaľ ide o medzinárodné študentské mobility, ktoré sa realizujú na 
základe medzivládnych a medzirezortných dohôd MŠVVaŠ SR, v pandemickom roku 2020 sme 
zaznamenali rapídny pokles študentských mobilít. FiF UK napríklad vydala počas roka 2020 
akceptačné listy pre 6 študentov z Beijing International Studies University a 9 študentov z Beijing 
Foreign Studies University (Čína). Kvôli pandemickým opatreniam a zavedení dištančnej formy 
vzdelávania sa títo študenti nakoniec mobility nezúčastnili. 
 Poklesol aj počet výmenných pobytov našich študentov v zahraničí, ktoré boli financované 
v rámci bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania a spravované SAIA na základe 
poverenia MŠVVaŠ SR. V tejto oblasti aj v oblasti realizácie pobytov zahraničných študentov 
a učiteľov, ktorí získali národné štipendium, pobyty závisia najmä od kvality projektov, ktoré predložia 
uchádzači na SAIA. To isté platí aj pri realizácii pobytov zahraničných študentov. Počet mobilít 
realizovaných z prostriedkov UK na základe bilaterálnych zmlúv má trvalo klesajúcu tendenciu 
(tabuľka č. 19), čo zodpovedá najmä novým príležitostiam v iných mobilitných schémach a finančným 
možnostiam UK. V roku 2020 sme taktiež zaznamenali mobilitné pobyty našich študentov 
realizovaných cez bilaterálne zmluvy uzavreté na úrovni fakulty (tabuľka č. 20), ktoré sú z hľadiska 
počtu porovnateľné s inými mobilitnými schémami (s výnimkou Erasmus+). 

Tabuľka č. 17 
Výmenné pobyty na základe medzivládnych a medzirezortných dohôd MŠVVaŠ SR 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Počet prijatých zahr. študentov 
na FiF UK 48 37 31 31 11 
Počet prijatých zahr. učiteľov na 
FiF UK 4 2 0 0 0 



25 

Tabuľka č. 18 
Národný štipendijný program (NŠP) 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Počet prijatých zahr. študentov  2 4 4 3 1 
Počet prijatých zahr. PhD. 
študentov 0 0 2 5 0 

Počet prijatých zahr. učiteľov a VVP 1 9 6 2 6 

Tabuľka č. 19 
Výmenné pobyty na základe bilaterálnych zmlúv UK so zahraničnými univerzitami 

 2019 2020 
Počet vyslaných študentov FiF UK 8 5 
Počet prijatých zahr. študentov na FiF UK 3 0 

Tabuľka č. 20 
Výmenné pobyty na základe bilaterálnych zmlúv FiF UK so zahraničnými univerzitami 

 2019 2020 
Počet vyslaných študentov FiF UK 14 7 
Počet prijatých zahr. študentov na FiF UK 2 6 

 FiF UK ponúkala v roku 2020 jediný magisterský medzinárodný spoločný študijný program – 
Stredoeurópske štúdiá. Do ďalšieho obdobia ostáva výzvou udržanie si tohto programu, ale aj 
vytvorenie nových spoločných študijných programov. Vzhľadom na transformáciu akreditačnej 
agentúry a z toho plynúce obmedzenia pri akreditácii nových študijných programov možno 
predpokladať ich akreditáciu až po roku 2022.  
 V závere tejto časti správy sa venujeme výhľadu na rok 2021. Nakoľko doposiaľ nedošlo 
k výraznému zlepšeniu pandemickej situácie vo svete, predpokladáme, že minimálne prvý polrok roka 
2021 bude z hľadiska mobility podobný roku 2020. Predpokladáme teda pokles študentských aj 
učiteľských mobilít. Predpokladáme tiež, že by malo dôjsť k spusteniu online portálu pre uzatváranie 
zmlúv v rámci Erasmus+ programu na obdobie 2021-2027 a bude tak ukončený proces re-negociácií. 
Vzhľadom na „tvrdý Brexit“, resp. odchod Veľkej Británie z EÚ bez dohody, bude potrebné uzatvoriť 
nanovo zmluvy s našimi britskými partnermi. Práce na tejto poslednej úlohe už začali, ukončenie 
rokovaní predpokladáme v rámci nastávajúceho roka. 

∗ ∗ ∗ 
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 Správu o vzdelávacej činnosti FiF UK za rok 2020 v súlade s § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 
131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov prerokovala a schválila Vedecká rada 
FiF UK na svojom zasadnutí dňa 27. 5. 2021. 

V Bratislave 27. 5. 2021 
   ………………………………………… 
   prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
   dekan FiF UK 
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