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1.  Predhovor 

 Výročná správa Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty (ďalej len „FiF UK“ 
alebo „fakulta“) za rok 2021 podáva základné informácie o najdôležitejších aktivitách fakulty 
v oblasti vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti, medzinárodnej spolupráce, hospodárenia, 
personálneho rozvoja a kvalifikačnej štruktúry. 
 Podobne ako výročná správa za rok 2020, aj výročná správa za rok 2021 mapuje činnosť 
fakulty v období poznačenom pandémiou ochorenia COVID-19. Pandémia významne zasiahla 
sektor celého vysokého školstva, pretože vďaka nej sa značná časť výučby aj v roku 2021 
odohrávala dištančne. Sme radi, že aspoň prvú polovicu výučbovej časti zimného semestra 
2021/2022 sme mohli realizovať prezenčne, hoci len s pomerne výraznými obmedzeniami. 
Potvrdzuje sa, že dištančná forma vzdelávania nie je plnohodnotnou náhradou prezenčne výučby, 
môže však byť jej doplnkom pri niektorých typoch vzdelávacích aktivít. Pretrvávajúca pandémia 
opäť znamenala výraznejší zásah do fungovania akademických mobilít. Obmedzenie akademickej 
mobility sa dotklo nielen praktického znemožnenia realizácie pobytov v rámci programov, ako je 
Erasmus+, ale aj pracovných ciest napríklad na konferencie, sympóziá či prednáškové pobyty. 
Mnoho vedeckých podujatí sa preto konalo dištančnou alebo hybridnou formou. Pandémia 
naďalej obmedzovala aj niektoré typy vedeckovýskumnej činnosti, a to najmä výskumy, ktoré sa 
mali realizovať v zahraničí, resp. v teréne v rôznych inštitúciách (napríklad archívoch, múzeách 
a pod.). V neposlednom rade pandémia poznačila aj ekonomickú aktivitu fakulty, keďže sa 
výraznejšie znížil príjem z prenájmu priestorov na konanie rôznych podujatí. 
 Ďalší negatívny faktor, ktorý začal pôsobiť v roku 2021, spočíva v rozhodnutí decíznych 
štátnych orgánov znižovať finančnú dotáciu pre vysoké školy. Znižovanie je naplánované na 
niekoľko rokov, pričom v roku 2021 bolo vo výške 18 mil. Eur. Zníženie dotácie sa na úrovni fakulty 
zatiaľ prejavilo len nepatrne, keďže v roku 2020 bolo prijatých niekoľko úsporných opatrení, no 
v ďalších rokoch bude dopad dramatický a v niektorých oblastiach až likvidačný. Žiaľ, rozhodnutie 
šetriť v sektore vysokých škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR realizuje len 
administratívne pohodlnou cestou plošného zníženia výšky dotácie, čo sa v konečnom dôsledku 
prejavuje najmä znižovaním prostriedkov na osobné výdavky. Správnejšia a premyslenejšia 
(a preto aj náročnejšia) cesta spočíva v zavedení rozsiahlych štrukturálnych zmien do vysokého 
školstva, čím by sa požadovaná úspora dosiahla znížením predovšetkým prevádzkových 
nákladov. V kontexte zvyšujúcich sa nárokov na personálne zabezpečenie študijných programov 
je šetrenie v oblasti mzdových výdavkov reálnou hrozbou, ktorá môže viesť k znižovaniu kvality 
poskytovaného vzdelávania a k ďalšiemu obmedzovaniu ponuky študijných programov. 
Zachovanie, či dokonca zvyšovanie kvality vzdelávania a kvalitné plnenie aj ďalších úloh fakulty 
bude azda najvýznamnejšou výzvou v nastávajúcich rokoch. 
 Výročná správa nie je jediným zdrojom údajov o fakulte za uplynulé obdobie. Podrobné 
informácie o organizácii štúdia, o obsahu učebných plánov v akreditovaných študijných 
programoch jednotlivých študijných odborov, ako aj ďalšie súbory údajov o katedrách a fakulte sú 
zverejnené na webovom sídle FiF UK a v akademickom informačnom systéme. Možno ich nájsť aj 
v ďalších zdrojoch každoročne vydávaných fakultou, resp. zverejňovaných inou zákonom 
stanovenou formou. Ide najmä o informácie o štúdiu a požiadavkách na prijímacie skúšky 
a o evidenciu publikačnej činnosti pracovníkov FiF UK.  
 Hoci údaje o jednotlivých aktivitách primárne mapujú rok 2021, často sú doplnené údajmi 
aj za predchádzajúce štyri roky. Najmä v prípade pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti tak 
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možno získať predstavu o vývojových trendoch v jednotlivých oblastiach činností a procesov na 
FiF UK. 

* * * 

 Na príprave tejto výročnej správy sa podieľalo celé vedenie fakulty. Kapitoly 1 až 6 a prílohy 
spracovali dekan, prodekanky, prodekani a tajomník fakulty, časť o hospodárení vrátane 
tabuľkovej prílohy č. 3 pripravilo oddelenie ekonomiky pod vedením Ing. Viery Feriancovej. 
Kapitolu 7 spracoval predseda Akademického senátu FiF UK Dr. Martin Bača. Kapitolu 8 
spracovala riaditeľka Ústrednej knižnice FiF UK Mgr. Monika Lopušanová. 

* * * 

 Výročnú správu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2021 
prerokoval a schválil Akademický senát FiF UK na svojom zasadnutí dňa 20. 6. 2022. 

Bratislava, 20. 6. 2022 prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan FiF UK 
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2.  Poslanie FiF UK 

 Filozofická fakulta Univerzity Komenského bola založená v r. 1919 a svoju činnosť začala 
v akademickom roku 1921/1922. Jej ideovým poslaním je šírenie vzdelanosti, pestovanie 
slobodného myslenia, nezávislého vedeckého bádania a samostatnej umeleckej tvorby 
a všestranná podpora tvorivého ducha ľudskej spoločnosti. Fakulta prispieva k plneniu poslania 
Univerzity Komenského v Bratislave a k plneniu jej hlavných úloh, pričom posilňuje charakter 
univerzity ako akademickej inštitúcie, ktorá rozvíja tradície vzdelávania a vedy na Slovensku. 
Slobodne uskutočňuje vzdelávaciu, tvorivú vedeckú a kultúrnu činnosť.  
 Fakulta je vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou, pripravujúcou v oblasti humanitných 
a spoločenských vied kvalifikovaných odborníkov, schopných rozvíjať slovenskú kultúru, vedu 
a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. Poskytuje, organizuje 
a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov 
v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni v oblasti filozofických, filologických, 
historických, pedagogických, psychologických a sociologických vied, vied o umení, komunikácii, 
informačnom manažmente, žurnalistiky a ďalších humanitných a spoločenských vied, pričom 
hlavný dôraz sa kladie na dennú formu magisterského a doktorandského štúdia. Popri 
jednoaprobačnom odbornom štúdiu FiF UK ponúka aj dvojaprobačné štúdium učiteľstva 
akademických predmetov a prekladateľstva a tlmočníctva. Z hľadiska svojej vnútornej štruktúry, 
vybudovanej na špecializácii 29 katedier a ich sekcií, umožňuje FiF UK svojim študentom užšie 
špecifikovanú profiláciu s dôrazom na jej teoretický a metodologický základ. Fakulta poskytuje aj 
ďalšie vzdelávanie. 
 Vzdelávaciu činnosť na fakulte je založená na poznatkoch vedy a techniky, vrátane 
výsledkov vlastného vedeckého bádania. Fakulta rozvíja vlastnú vedeckú a výskumnú činnosť 
v celom spektre humanitných a spoločenskovedných disciplín s dôrazom na dosahovanie 
vynikajúcich výsledkov nielen v národnom, ale aj medzinárodnom kontexte. Vedeckí a pedagogickí 
pracovníci si slobodne vyberajú predmet svojho vedeckého záujmu a slobodne nadväzujú 
produktívnu spoluprácu s inými inštitúciami na riešení vedeckých problémov. Fakulta spolupracuje 
s domácimi a zahraničnými vysokými školami, ich fakultami, vedeckými a výskumnými 
inštitúciami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami a vytvára podmienky pre účasť 
členov akademickej obce na tejto spolupráci. Osobitne treba zmieniť skutočnosť, že FiF UK 
spolupracuje s vedeckými ústavmi SAV orientovanými na výskum v oblasti humanitných 
a spoločenských vied.  
 Fakulta ďalej poskytuje knižničné a iné informačné služby, ktoré súvisia predovšetkým 
s vedeckou, pedagogickou a umeleckou činnosťou jej akademickej obce. Fakulta môže vykonávať 
podnikateľskú činnosť, ktorá nadväzuje na jej vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, liečebno-
preventívnu, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť, ktorá slúži na účinnejšie využitie 
jej ľudských zdrojov a majetku. 
 V časoch svojho založenia vystupovala FiF UK ako jediná inštitúcia, ktorá na Slovensku 
umožňovala vysokoškolské vzdelávanie v humanitných a spoločenských vedách. K tejto tradícii sa 
FiF UK dodnes hlási a usiluje sa ju dôstojne rozvíjať. Aj keď v súčasnosti pôsobia na Slovensku 
viaceré fakulty podobného zamerania, FiF UK si vzhľadom na svoje tradície, širokú škálu 
študijných odborov, rozsiahle vedecké aktivity a kvalitnú vedecko-pedagogickú kvalifikačnú 
štruktúru udržiava postavenie akademickej inštitúcie celoslovenského i nadnárodného významu. 
Prejavuje sa to v záujme uchádzačov, v rozsahu akreditovaných študijných programov všetkých 
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stupňov štúdia (príloha č. 1), ako aj v širokom spektre odborov, v ktorých má FiF UK právo konať 
habilitácie a predkladať návrhy na vymenovanie profesorov (príloha č. 2). 
 Základným dokumentom, ktorý definuje smerovanie fakulty do budúcnosti, je Dlhodobý 
zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, na obdobie 2021 – 2027. 
Dokument bol schválený vedeckou radou fakulty 28. októbra 2021 a akademickým senátom 
fakulty 22. novembra 2021. V nadväznosti na dlhodobý zámer rozvoja univerzity stanovuje, že 
cieľom fakulty pre najbližšie obdobie je upevňovanie jej pozície lídra v oblasti humanitného 
a spoločenskovedného vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti na Slovensku. Hlavnými 
nástrojmi dosahovania týchto cieľov a rozvoja fakulty by mali byť najmä revízia a modernizácia 
študijných programov na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, zintenzívnenie 
medzinárodnej spolupráce vo vzdelávaní aj vo výskume a podpora excelentného výskumu 
orientovaného na bádateľsky a spoločensky relevantné témy. 
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3.  Akademickí funkcionári FiF UK 

Dekan:  prof. Mgr. Marián Z o u h a r , PhD. 

Prodekani:  doc. Mgr. Lucia L i c h n e r o v á , PhD. 
bakalárske a magisterské štúdium 

   doc. PhDr. Mariana S z a p u o v á , PhD.  
celoživotné vzdelávanie, prijímacie konanie a styk s verejnosťou 

   Mgr. Aneta V i l á g i , PhD. 
zahraničné vzťahy a koordinácia študentských mobilít 

   prof. PhDr. Miloslav V o j t e c h , PhD. 
rozvoj fakulty, informačné technológie 

   doc. Mgr. Vladimír Z v a r a , PhD. 
vedecký výskum, edičná činnosť a doktorandské štúdium 
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4. Vedecká rada FiF UK 

4.1. Zoznam členov Vedeckej rady FiF UK  

Interní členovia:  
1. prof. Mgr. Marián Z o u h a r , PhD. predseda VR 
2. doc. Mgr. Vladimír Z v a r a , PhD. podpredseda VR 
3. prof. M.Phil. Jozef B á t o r a , PhD. 
4. prof. PhDr. Marta B o t i k o v á , PhD.  
5. prof. PhDr. Mária D o b r í k o v á , CSc. 
6. prof. PhDr. František G a h é r , PhD.  
7. prof. Mgr. Anton H e r e t i k , PhD.  
8. prof. PhDr. Roman H o l e c , DrSc. 
9. prof. Mgr. Milan K o v á č , PhD. 
10. prof. PhDr. Mária K u s á , PhD. 
11. prof. PhDr. Darina M a l o v á , PhD.  
12. prof. PhDr. Peter M i c h a l o v i č , PhD.  
13. doc. Mgr. Vincent M ú c s k a , PhD.  
14. prof. PhDr. Oľga O r g o ň o v á , CSc. 
15. prof. PhDr. Zlatica P l a š i e n k o v á , PhD.  
16. prof. PhDr. Ján S o p ó c i , PhD.  
17. prof. PhDr. Juraj Š e d i v ý , MAS, PhD. 
18. prof. PhDr. Jaroslav Š u š o l , PhD. 
19. doc. Mgr. Jozef T a n c e r , PhD. 
20. prof. PhDr. Miloslav V o j t e c h , PhD. 

Externí členovia:  
21. prof. PhDr. Peter Ď u r č o , CSc. (Pedagogická fakulta UK) 
22. prof. PhDr. Július F u j a k , PhD. (Filozofická fakulta UKF) 
23. prof. PhDr. Ivan G e r á t , PhD. (Ústav dejín umenia SAV) 
24. prof. Mgr. Martin K a n o v s k ý , PhD. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK) 
25. prof. Mgr. Jiří M a c h á č e k , Ph.D. (Filozofická fakulta MUNI) 
26. prof. PhDr. Silvia M i h á l i k o v á , PhD. (Sociologický ústav SAV) 
27. prof. PhDr. Marína M i k u l a j o v á , CSc. (Fakulta psychológie PEVŠ) 
28. prof. PhDr. Mária P o t o č á r o v á , PhD. (Pedagogická fakulta UK) 

4.2. Činnosť Vedeckej rady FiF UK 

 Štvorročné funkčné obdobie členov Vedeckej rady FiF UK (ďalej aj VR), ktorej zloženie bolo 
schválené Akademickým senátom FiF UK 8. 6. 2020, začalo plynúť 1. 9. 2020. Vedecká rada mala 
k 31. 12. 2021 28 členov (20 interných a 8 externých, z toho 25 profesorov a 3 docentov; 19 mužov 
a 9 žien). 
 Vedecká rada plnila svoje hlavné poslanie: dohliadala na úroveň vedeckých aktivít 
zamestnancov fakulty (prerokúvala a hodnotila vedeckú činnosť za predošlý rok), schvaľovala 
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vedecky adekvátnych externých odborníkov podieľajúcich sa na procesoch v rámci univerzitnej 
výučby (členov štátnicových komisií alebo komisií pre doktorandské štúdium) a rozhodovala 
o výsledkoch kvalifikačných konaní. V roku 2021 sa zišla na 7 riadnych zasadnutiach (2020: 6), 
v rámci ktorých sa uskutočnilo:  

– 5 inauguračných konaní: štyria pracovníci z FiF UK a jeden pracovník z inej inštitúcie, štyri 
konania prebehli úspešne, jedno neúspešne; 

– 6 habilitačných konaní: päť pracovníkov z FiF UK a jeden pracovník z inej inštitúcie, štyri 
konania prebehli úspešne, jedno neúspešne. 

Tabuľka č. 1 
Kvalifikačné postupy realizované na FiF UK v rokoch 2017 – 2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Inaugurácie 1 2 3 1 5 

 z toho zamestnanci FiF UK - 2 3 - 4 

Habilitácie 11 7 5 10 6 

 z toho zamestnanci FiF UK 6 4 4 9 5 

V roku 2021 mala fakulta priznané právo habilitovať docentov a podávať návrhy na vymenúvanie 
profesorov v 21 odboroch habilitačného a inauguračného konania.   
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5. Štruktúra FiF UK 

5.1. Pracoviská  

 Úlohu výskumných a pedagogických pracovísk na Univerzite Komenského v Bratislave, 
Filozofickej fakulte, plnilo 29 katedier. Niektoré katedry sa v rámci vnútornej štruktúry ďalej členia 
na sekcie a oddelenia (sekcia klasickej filológie a sekcia semitskej filológie na Katedre klasickej 
a semitskej filológie, sekcie francúzskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, 
španielskeho jazyka a literatúry, portugalského jazyka a literatúry, rumunského jazyka a literatúry 
na Katedre romanistiky, a pod.).  
 Okrem katedier na fakulte v roku 2021 pôsobili aj informačné pracoviská (Ústredná knižnica 
Filozofickej fakulty a čiastkové knižnice pri katedrách), Studia Academica Slovaca – centrum pre 
slovenčinu ako cudzí jazyk a odborné centrá: Centrum pre výskum demokracie a právneho štátu, 
Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska, Centrum pre teritoriálne 
a medzinárodné štúdiá, Centrum rodových štúdií, Centrum masmediálnej a marketingovo-
komunikačnej praxe, Centrum mezoamerických štúdií, Poradenské a vydavateľské centrum 
Stimul, Centrum prekladateľskej a tlmočníckej praxe a účelové zariadenie Stredisko 
telovýchovných voľnočasových aktivít. 
 Hospodársky a správny chod fakulty v roku 2021 riadil a zabezpečoval dekanát fakulty so 
svojimi sekretariátmi, oddeleniami a referátmi (sekretariát dekana, referát zahraničných vzťahov, 
sekretariát prodekanov, oddelenie informačných technológií, oddelenie ekonomiky, oddelenie 
prevádzky, študijné oddelenie, referát personálnej práce, referát vedeckého výskumu 
a doktorandského štúdia, referát civilnej ochrany, bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, 
projektové centrum a referát registratúry). 
 Údaje o jednotlivých pracoviskách fakulty, ich vedúcich, zamestnancoch, učiteľoch, 
výskumných a odborných pracovníkoch spolu s ich pracovnými adresami boli v roku 2021 
priebežne aktualizované a zverejňované na webovom sídle fakulty. Aktuálna organizácia fakulty 
je určená vnútorným predpisom č. 5/2019 „Organizačný poriadok Univerzity Komenského 
v Bratislave, Filozofickej fakulty“ v znení dodatkov č. 1, 2 a 3. Dodatky č. 1 a 2 boli schválené 
Akademickým senátom FiF UK v roku 2021 – dodatok č. 2 zaviedol do organizačnej štruktúry 
fakulty inštitút Klubu absolventov fakulty (Alumni klub) a dodatok č. 3 zaviedol do organizačnej 
štruktúry Stredisko administratívnych činností katedier, ktoré začalo pôsobiť od 1. 1. 2022 a ktoré 
k tomuto termínu nahrádza sekretariáty katedier. 
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5.2. Organizačná schéma  

 

• anglistiky a amerikanistiky 
• archeológie 
• archívnictva a pomocných vied historických 
• dejín výtvarného umenia 
• estetiky 
• etnológie a muzeológie 
• filozofie a dejín filozofie 
• germanistiky, nederlandistiky 

a škandinavistiky 
• jazykov 
• klasickej a semitskej filológie 
• knižničnej a informačnej vedy 
• logiky a metodológie vied 
• maďarského jazyka a literatúry 
• marketingovej komunikácie 
• muzikológie 
• pedagogiky a andragogiky 
• politológie 
• porovnávacej religionistiky 
• psychológie 
• romanistiky 
• rusistiky a východoeurópskych štúdií 
• slovanských filológií 
• slovenského jazyka 
• slovenskej literatúry a literárnej vedy 
• slovenských dejín 
• sociológie 
• všeobecných dejín 
• východoázijských štúdií 
• žurnalistiky 

KATEDRY 
 

ODBORNÉ CENTRÁ 
 

DEKANÁT 

• knižnično-informačné pracovisko 

• Studia Academica Slovaca 

• centrum pre teritoriálne 
a medzinárodné štúdiá 

• centrum rodových štúdií 
• centrum masmediálnej 

a marketingovo-komunikačnej 
praxe 

• centrum mezoamerických štúdií 
• centrum pre historickú demografiu 

a populačný vývoj Slovenska 
• poradenské a vydavateľské 

centrum Stimul 
• centrum prekladateľskej 

a tlmočníckej praxe 

• sekretariát dekana 
• referát personálnej práce 
• referát medzinárodných vzťahov, 

sekretariát prodekanov 
• oddelenie informačných technológií 
• referát pre vzťahy s verejnosťou 

a propagáciu 
• študijné oddelenie 
• referát vedeckého výskumu 

a doktorandského štúdia 
• projektové centrum 
• oddelenie ekonomiky 
• oddelenie prevádzky 
• referát civilnej ochrany, 

bezpečnosti práce a PO 
• referát registratúry 

• stredisko telovýchovných 
voľnočasových aktivít 
 

DEKAN 

prodekan 
pre vedecko-

výskumnú 
činnosť a  

doktorandské 
štúdium 

prodekan  
pre bakalársky 
a magisterský 
stupeň štúdia 

prodekan 
pre rozvoj 

fakulty 
a informačné 
technológie  

prodekan 
pre prijímacie 

konanie, 
celoživotné 
vzdelávanie 

a vzťahy 
s verejnosťou tajomník fakulty 

prodekan  
pre 

medzinárodné 
vzťahy 
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6.  Vývoj FiF  UK za uplynulé obdobie 

6.1. Vzdelávanie 

6.1.1. Prijímacie konanie 

 Fakulta prijímala v roku 2021 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 2021/2022 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 2021/2022 pôvodne plánovala otvoriť 
spolu 126 študijných programov (ďalej aj ŠP), z toho 25 jednoodborových, 48 programov v rámci 
filologickej špecializácie prekladateľstvo a tlmočníctvo (ďalej iba PT), 32 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 po štvrtýkrát. V novembri 2021 zoznam otváraných ŠP bol modifikovaný v zmysle záverov 
interného auditu študijných programov na FiF UK – zo zoznamu (plánovaných ŠP sa odstránia 
študijné programy, pri ktorý štandardy personálneho zabezpečenia pre študijný program SAAVŠ 
nie sú naplnené). Zároveň sa mierne navyšujú plánované počty prijatých uchádzačov pre niektoré 
študijné programy ako možná kompenzácia plánovaného počtu prijímaných za neotvorené ŠP. 
Do zoznamu otváraných ŠP sa doplnili 3 PT programy z toho istého dôvodu formou 
Dodatku k pravidlám prijímacieho konania, ktorý bol schválený Akademickým senátom fakulty 
23. 11. 2020. Po zmene počty otváraných ŠP boli nasledovné: 21 programov jednoodborového 
štúdia, 37 programov v rámci filologickej špecializácie prekladateľstvo a tlmočníctvo, 27 
programov učiteľstva a 14 medziodborových študijných programov. Plánovaný počet prijímaných 
uchádzačov reprezentoval po modifikácii celkovo 1220 uchádzačov, na jednoodborové štúdium 
651, na medziodborovom štúdiu 132, v prekladateľsko-tlmočníckom štúdiu 230 a v učiteľskom 
štúdiu 207. 
 Všetky informácie o prijímacom konaní, o ponuke študijných programov, ako aj 
o administratívnom postupe pri podávaní prihlášky fakulta zverejnila včas, okrem svojho 
webového sídla 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 2021/2022 
fakulta pokračovala v modeli zavedenom v predchádzajúcich rokoch, t. j. na účely prijímacieho 
konania 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, marketingová komunikácia, psychológia, žurnalistika) mali 
absolvovať podľa prijatých Pravidiel prijímacieho konania na bc. stupeň štúdia na AR 2021/2022 
okrem testu všeobecných študijných predpokladov aj skúšky špecifických študijných 
predpokladov organizovaných fakultou. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu vedenie 
fakulty na svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2021 v súlade s § 108e, ods. 3 Zákona č. 131/2002 Z. z. 
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o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijalo zmeny v pravidlách PK, 
v zmysle ktorých uchádzači na ŠP psychológia boli prijímaní na základe výsledkov testu 
všeobecných študijných predpokladov realizovaných spoločnosťou scio.cz. s.r.o., uchádzači o ŠP 
žurnalistika boli prijímaní na základe výsledkov testu všeobecných študijných predpokladov 
realizovaných spoločnosťou scio.cz. s.r.o. a výsledkov tzv. vlastnej tvorby. Špecifické skúšky pre 
ŠP dejiny umenia a marketingová komunikácia sa realizovali online formou v spolupráci 
s Centrom informačných technológií UK.  
 Termín podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FiF UK bol 28. február 2021. 
Po vyčistení databázy evidovalo študijné oddelenie k 31. marcu 2021 celkom 1964 žiadostí 
o prijatie na štúdium. Prijímacie skúšky – testy SCIO – malo absolvovať 1688 uchádzačov, reálne 
ich absolvovalo 1412. 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 alebo 
podmienečne) 282 uchádzačov.  
 Na programy jednoodborového štúdia bolo spolu prijatých (riadne alebo podmienečne) 606 
uchádzačov, na programy medziodborových ŠP 49 uchádzačov, na programy PT 187 uchádzačov 
a na programy UAP 125 uchádzačov. Celkom bolo prijatých 967 uchádzačov, 207 podmienečne 
prijatých uchádzačov nesplnilo podmienku na prijatie (dodanie maturitného vysvedčenia). 
Definitívny počet riadne prijatých uchádzačov bol nasledovný: spolu 760 uchádzačov, z toho na 
jednoodborové ŠP 479, na medziodborové ŠP 31 na PT 146 a UAP programy 104 uchádzačov. 
Plánovanú kapacitu prijímaných sa nepodarilo naplniť v dôsledku nižšieho počtu prihlásených 
na niektoré ŠP, než bol plánovaný počet (celkovo v 71 študijných programoch, vrátane ŠP 
s nulovým počtom uchádzačov, z toho 11 jednoodborových, 13 medziodborových, 26 PT a 21 
UAP). Na bakalársky stupeň štúdia sa zapísali 4 prijatí uchádzači so špecifickými potrebami. 
Špecifickú skúšku v osobitnom režime (kolokviálna forma) na fakulte nevykonal žiadny uchádzač.  
 Celkový počet uchádzačov bol 1964, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2020 nárast o 299 
prihlásených uchádzačov. Možno preto skonštatovať, že celkový pozitívny trend v počte 
poslucháčov pozorovateľný za ostatné roky pokračoval (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: 1799, 2021: 1964). 
  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, v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
narástol záujem o niektoré jednoodborové ŠP (sociológia, filozofia, stredoeurópske štúdiá, 
archeológia, dejiny umenia). Vysoký záujem pretrváva o niektoré PT programy (najmä 
kombinácie s angličtinou a niektorými románskymi jazykmi, najmä španielskym a talianskym 
jazykom). Počet záujemcov o štúdium učiteľských ŠP je vyrovnaný, stabilizovaný, (pretrváva 
vysoký záujem o kombinácie s angličtinou). Čo sa týka medziodborových ŠP, okrem ŠP dejiny 
umenia – história bol počet prihlásených nižší než počet plánovaných na prijatie.  
 Prijímacia komisia dekana sa konala dňa 22. júna 2021, po zasadaní 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 bakalárske štúdium sa na FiF UK do prvého roka štúdia nezapisuje. Táto tendencia sa prejavila 
výraznejšie aj v roku 2021. Celkovo sa na bakalárske štúdium napokon zapísalo 572 novoprijatých 
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študentov, čo predstavuje úbytok 395 osôb (41 %) oproti počtu (riadne alebo podmienečne) 
prijatých uchádzačov. Tento rok sa prejavil viac než tretinový úbytok zapísaných poslucháčov 
a plánovanú kapacitu sa nám podarilo naplniť iba na 46, 88%.  
 Na magisterské štúdium ako pokračujúci stupeň bakalárskeho štúdia ponúkala FiF UK 
v roku 2021 spolu 59 študijných programov, z toho 22 jednoodborových programov, 22 PT 
programov a 15 UAP programov. Plánovaný počet prijímaných uchádzačov reprezentoval celkovo 
720 miest, z toho v jednoodborovom štúdiu 528, v odbore PT 109 a v UAP programoch 83 miest. 
 V súlade s Pravidlami prijímacieho konania na magisterské štúdium na FiF UK na 
akademický rok 2021/2022 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. Ako 
v predchádzajúcom roku, aj v r. 2021 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 2021. Prihlášku si podalo celkovo 705 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, 2020:630). 
 Na prevažnú väčšinu ŠP sa prihlásil rovnaký alebo nižší počet uchádzačov, ako bolo 
plánovaných. Prijímacia skúška sa mala konať podľa Pravidiel prijímacieho konania na 
magisterský stupeň štúdia iba na ŠP marketingová komunikácia a psychológia. V dôsledku 
pandémie Covid-19 vedenie fakulty na svojom zasadnutí 7. mája 2021 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 pre ŠP marketingová komunikácia, na ktorý boli uchádzači prijímaní 
na základe váženého študijného priemeru vypočítaného z absolvovaných kurzov, určených 
katedrou marketingovej komunikácie. Prijímacia skúška pre ŠP psychológia sa realizovala online 
formou.  
 Na magisterské štúdium bolo na FiF UK v akademickom roku 2021/2022 celkovo (riadne 
alebo podmienečne) prijatých 594 uchádzačov (453 v jednoodborovom štúdiu, 86 v PT a 55 
v UAP). 97 uchádzačov nesplnilo podmienku prijatia (nepredložili bakalársky diplom), definitívny 
počet prijatých bol 497 (375 na jednoodborové ŠP, 75 na PT a 47 na UAP programy). Oproti 
celkovému plánovanému počtu predstavoval definitívny počet prijatých 69%, pričom najväčšie 
percento prijatých oproti plánovanému počtu bolo pri jednoodborových programoch (71%), 
nasledujú PT programy (69 %) a UAP programy (57%). 
 Na magisterské štúdium sa prihlásili v prevažnej väčšine (436, teda 62%) 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 (111), marketingová komunikácia (20), žurnalistika (19), politológia (18), anglický 
jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra (16) a pedagogika (13). Pri vyhodnocovaní prijímacieho 
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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 460 študentov, čo predstavovalo v prípade 
magisterského štúdia úbytok o 36 % oproti plánovanému počtu prijatých. Na magisterský stupeň 
štúdia sa zapísalo 11 prijatých uchádzačov so špecifickými potrebami.  

Tabuľka č. 2 
Celková štatistika prijímacieho konania na Bc. a Mgr. stupne štúdia v roku 2021 

Počet prihlásených uchádzačov 2678 

Počet absolvujúcich prijímacie skúšky 1576 

Plánovaný počet prijatých uchádzačov 1940 

Počet prijatých uchádzačov 1561/1257* 

Počet zapísaných 1032 

*počet prijatých a prijatých podmienečne/počet prijatých 

6.1.2. Organizácia štúdia 

 K 31. 10. 2021 eviduje FiF UK spolu 2683 (tab. 3) študentov bakalárskeho 
a magisterského štúdia (z toho 192 zahraničných). Za ostatné roky (2017-2020) konštatujeme 
pokles študentov spolu o 291, v roku 2021 sa ich počet znížil o 96 oproti predchádzajúcemu 
roku, čo je vzhľadom na priemerný ročný pokles (97 za akademický rok) očakávané číslo. 
 Na bakalárske študijné programy na FiF UK bolo v júli 2021 prijatých (riadne alebo 
podmienečne) 967 študentov; definitívny počet prijatých uchádzačov v septembri 2021 bol 760, 
z nich sa zapísalo do prvého roku bakalárskeho štúdia 572 študentov, z toho 41 zahraničných 
(tab. 4). Na magisterské študijné programy bolo v júli 2021 prijatých (riadne alebo podmienečne) 
594 študentov; definitívny počet prijatých uchádzačov v septembri 2021 bol 497, z nich sa 
zapísalo do prvého roku magisterského štúdia 460 študentov, z toho 30 zahraničných (tab. 4).  
 V akademickom roku 2021/2022 FiF UK otvorila štúdium v 125 študijných programoch, 
z toho v 72 bakalárskych a 53 magisterských (tab. 5 a 6). V kontexte jednotlivých typov štúdia sa 
na bakalárskom stupni otvorilo 21 jednoodborových študijných programov, 25 programov 
prekladateľstva a tlmočníctva, 18 programov učiteľstva akademických predmetov a 8 
medziodborových programov. Na magisterskom stupni bolo v akademickom roku 2021/2022 
otvorených 22 jednoodborových študijných programov, 19 programov prekladateľstva 
a tlmočníctva a 12 programov 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: anglický jazyk, dejepis, francúzsky jazyk, grécky jazyk, hudobná veda, latinský 
jazyk, mediálne a informačné štúdiá a knihovníctvo, nemecký jazyk, pedagogika, psychológia, 
slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk, taliansky jazyk, umenie a kultúra). V roku 2021 sa 
prvýkrát otvorilo DPŠ aj v rozširujúcom module pre absolventov základného modulu 
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z predchádzajúceho roku. Počet frekventantov DPŠ štúdia klesol v roku 2021 o 12 – zo 159 
(v roku 2020) na 147 (tab. 7), čo nepovažujeme za alarmujúci pokles. Ukazuje sa, že záujem 
o DPŠ je neustále vysoký, pričom je vyšší u absolventov (101) ako u študentov magisterského 
stupňa štúdia.  
 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 2021 bolo na 
fakulte obhájených 12 rigoróznych prác slovenských študentov (tab. 8). Pre zahraničných 
študentov poskytuje FiF UK kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka a semestrálne kurzy 
z vybraných disciplín v angličtine.  

Tabuľka č. 3 
Celkový počet študentov v rokoch 2017-2021 (Bc. a Mgr. štúdium spolu) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Slovenský štátny občan 3003 2812 2671 2600 2491 

Cudzí štátny príslušník 67 99 130 179 192 

Spolu 3070 2911 2801 2779 2683 

Tabuľka č. 4 
Počet študentov zapísaných do 1. ročníka v rokoch 2017-2021 (Bc. a Mgr. štúdium) 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Bc. Mgr. Bc. Mgr. Bc. Mgr. Bc. Mgr. Bc. Mgr. 

Slovenský štátny občan 616 553 604 474 639 435 639 418 531 430 

Cudzí štátny príslušník 23 14 21 20 40 24 72 28 41 30 

Spolu 639 567 635 494 679 459 711 446 572 460 

Tabuľka č. 5 
Počet otvorených bakalárskych a magisterských študijných programov v rokoch 2017-2021  

  2017  2018  2019  2020  2021  

Bc.  84  81  93  86  72 

Mgr.  65  59  51  60  53 

Tabuľka č. 6 
Počet otvorených bakalárskych a magisterských študijných programov v roku 2021/2022 

Mgr. Bc. Spolu 

53 72 125 
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Tabuľka č. 7 
Počet študentov DPŠ v rokoch 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Doplňujúce pedagogické 
štúdium 

98 137 110 159 147 

Tabuľka č. 8 
Počet obhájených rigoróznych prác v rokoch 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Slovenský štátny občan 9 8 4 6 12 

Cudzí štátny príslušník 0 2 1 2 0 

Spolu 9 10 5 8 12 

 V kontexte preferencií typu štúdia v ostatných rokoch nenastáva výrazná zmena 
v štruktúre štúdia na FiF UK z hľadiska pomeru medzi jednotlivými typmi štúdia 
(jednoodborového, tzv. medziodborového, prekladateľského a učiteľského). Až 69 % študentov 
FiF UK v roku 2021 študovalo v programoch jednoodborového štúdia, záujem o tzv. 
medziodborové štúdium, ktoré sa začalo prvýkrát otvárať v akademickom roku 2018/2019, je 
zatiaľ nízky (2 %) (tab. 9), dokonca nižší ako v predchádzajúcom roku, čo dokazuje, že tento typ 
štúdia najmä v niektorých kombináciách nedokázal korešpondovať so záujmom uchádzačov na 
FiF UK. Z dlhodobého hľadiska došlo v uplynulých rokoch k zastaveniu prudkého prepadu 
záujmu o učiteľské štúdium; podiel študentov učiteľského štúdia stúpol zo 7% (2017) na 10% 
(2021), čo možno považovať za pozitívny trend najmä z pohľadu potrieb pracovného trhu 
a nedostatku učiteľov. 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%.  

Tabuľka č. 9 
Pomery počtu študentov podľa jednotlivých typov štúdia 2017-2021 

Typ štúdia 2017 2018 2019 2020 2021 

Jednoodborové štúdium 74% 72% 70% 68% 69% 

Medziodborové štúdium -- 1% 2% 3% 2% 
Prekladateľstvo a 
tlmočníctvo 

19% 19% 19% 19% 19% 

Učiteľské štúdium 7% 8% 9% 10% 10 % 

 Pomer počtu študentov na jedného pedagóga oproti minulému roku ostal takmer 
nezmenený – 1:9,8 (predchádzajúci rok 1:9,6). Kvalitu vzdelávania na FiF UK v roku 2021 
zabezpečovalo 273 interných a 25 externých pedagógov. Počet interných aj externých 
pedagógov na FiF UK v roku 2021 sa oproti predchádzajúcemu akademickému takmer nezmenil 
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(tab. 10 a 11), počet profesorov a docentov vykazuje nárast o spolu 4 pedagógov, počet 
odborných asistentov vykazuje pokles o 6 a počet lektorov vykazuje mierny nárast (tab. 10).  

Tabuľka č. 10 
Počet interných pedagógov FiF UK v rokoch 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Profesori 45 45 41 38 40 

Docenti 73 73 70 70 72 

Odborní asistenti 141 152 158 141 135 

Asistenti – 0 0 0 0 

Lektori 25 27 26 22 26 

Spolu 284 297 295 271 273 

Tabuľka č. 11 
Počet externých pedagógov FiF UK v rokoch 2017-2021 

2017 2018 2019 2020 2021 

14 5 25 17 25 

 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. 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 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 zo štvrtého roku otvárania medziodborových bakalárskych programov však ukazuje, 
že o tieto programy je nízky záujem. Aj z tohto dôvodu fakulta iniciovala podrobný obsahový 
audit všetkých študijných programov z hľadiska ich personálneho zabezpečenia a potenciálneho 
záujmu študentov pre potreby komplexnej akreditácie. V súlade so Zákonom č. 269/2018 Z. z. 
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a v zmysle štandardov SAAVŠ pre vnútorný 
systém vysokej školy, pre študijný program a pre habilitačné konanie a inauguračné konanie 
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, ale zároveň tiež s cieľom zabezpečenia súladu so 
štandardami SAAVŠ (viac v kapitole 6.1.3 Akreditácia študijných programov). Niektoré študijné 
programy (informačné štúdiá, španielsky jazyk a kultúra, psychológia) prešli už v tomto 
akademickom roku výraznejšími úpravami, ktoré prinesú skvalitnenie obsahu štúdia v duchu 
nových štandardov SAAVŠ. 
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6.1.3. Akreditácia študijných programov 

 V priebehu roku 2021 fakulta realizovala študijné programy na bakalárskom, magisterskom 
a doktorandskom stupni štúdia, ktoré majú priznané akreditačné práva a sú poskytované v súlade 
s platnou legislatívou. Do 31. 3. 2021 fakulta požiadala Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké 
školstvo o akreditáciu 12 nových študijných programov: archívnictvo, muzeológia a digitalizácia 
historického dedičstva (bakalársky a magisterský stupeň), germánske štúdiá (bakalársky 
a magisterský stupeň), románske štúdiá (bakalársky a magisterský stupeň), mediálne 
a komunikačné štúdiá (doktorandský stupeň v dennej a externej forme), kultúry a náboženstvá 
sveta (doktorandský stupeň v dennej a externej forme) a umenovedné štúdiá (doktorandský 
stupeň v dennej a externej forme). Akreditačný proces prebiehal podľa nových štandardov 
schválených Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo a jeho súčasťou boli aj 
návštevy pracovných skupín, ktoré posudzovali jednotlivé návrhy študijných programov. Tieto 
návštevy (posudzovanie plnenia štandardov na mieste) sa realizovali v priebehu septembra 
a októbra 2021. Akreditácia všetkých predložených študijných programov bola úspešná a do 
konca roka 2021 Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo priznala 
Filozofickej fakulte UK práva realizovať všetky uvedené študijné programy. V priebehu roku 2021 
boli ukončené konania súvisiace s úpravou 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 v roku 2020 predložila 
akreditačnej agentúre na posúdenie novú päticu zabezpečujúcich učiteľov, ich 25 publikačných 
výstupov a návrh opisu študijného programu. Agentúra všetky realizované zmeny personálneho 
zabezpečenia doktorandských študijných programov klinická psychológia v dennej a externej 
forme akceptovala a rozhodnutím zo dňa 3. 6. 2021 zrušila časové obmedzenie na ich 
uskutočňovanie. 

Tabuľka č. 12 
Počet akreditovaných študijných programov FiF UK 

Stupeň 
Počet 

akreditovaných 

z toho 

UAP  
(v komb.) 

OPT  
(v komb.) 

jednoodborové medziodborové 
aj externá 

forma 

Bc. 87 8 18 31 30 0 

Mgr. 53 9 18 26 0 0 

PhD. 56 0 0 28 0 28 

Spolu 196 17 36 85 30 28 

6.1.4. Obsah, metódy a podmienky štúdia 

 Obsah, metódy a podmienky štúdia sú pri jednotlivých predmetoch študijných programov 
definované v rámci informačných listov sprístupnených v AIS. Vzhľadom na pandemickú situáciu 
bola fakulta nútená prejsť z prezenčnej metódy výučby (realizovanej len v rámci prvých dvoch 
týždňov zimného semestra 2020/2021 pre novoprijatých študentov) na kompletnú dištančnú 
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výučbu, ktorá trvala počas celého roka (aj vrátane štátnych skúšok a záverečných skúšok DPŠ 
v letnom termíne 2020/2021). Pravidelná kontrola zo strany vedenia fakulty a katedier, 
opakované školenia a skúsenosti z predchádzajúceho roka s využívaním e-learningových 
nástrojov zabezpečili čo najplynulejší priebeh dištančnej výučby na fakulte.  
 Vzhľadom na niektoré komplikácie (limitovaný prístup k študijnej literatúre, historickým 
prameňom vo fondoch zatvorených archívov, múzeí a knižníc, dištančná výučba na stredných 
školách) musela FiF UK pristúpiť k viacerým krízovým riešeniam. Či už išlo o posun harmonogramu 
odovzdávania záverečných prác, zmeny v zadaniach záverečných prác, zmeny v priebežnom 
hodnotení študentov alebo v novej koncepcii pedagogických praxí, ktoré sa na cvičných školách 
realizovali aj dištančnou formou. 
 Pedagógovia FiF UK intenzívne a permanentne sledovali najnovšie výsledky dosahované 
v jednotlivých vedných odboroch, ale zároveň sami svojimi bádateľskými aktivitami významnou 
mierou prispievali 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 napriek nepriaznivej pandemickej situácii participovala 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 sa stali 
súčasťou povinnej študijnej literatúry dostupnej vo fondoch Ústrednej knižnice FiF UK alebo 
online. Prepojenie vlastnej vedeckej činnosti pracovníkov FiF UK s výučbou sa vo všeobecnosti 
realizuje tromi spôsobmi:  
a) v rámci zaradenia výsledkov z výskumných tém do prednášok povinných, 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. V zmysle 
zabehnutého systému e-learningových nástrojov bolo možné pozývať odborníkov z praxe aj do 
prostredia dištančnej výučby. 

 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 
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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 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 (plus s cvičnými školami), 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 69 cvičných škôl (z toho zmluvne jedna na dobu určitú), ktoré prijímajú našich študentov 
učiteľstva akademických predmetov na hospitačné, priebežné a súvislé praxe. 
 Za implementáciu nových poznatkov do pedagogického procesu sú zodpovedné hlavné 
zodpovedné osoby jednotlivých študijných programov, ktoré 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 realizovala 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 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 
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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 na fakulte však priniesol negatívne zistenia v tom zmysle, že vzhľadom na nastavené 
štandardy SAAVŠ nebude možné niektoré unikátne študijné programy ďalej personálne 
zabezpečiť a bude ich možné udržať len do 31. 8. 2022, keď skončia študenti posledných ročníkov 
týchto študijných programov (viac v kapitole 6.1.3 Akreditácia študijných programov). 
 FiF UK rozvíjala viacero vedných oblastí a poskytovala celý rad študijných programov na 
všetkých stupňoch štúdia aj v rámci študijných odborov orientovaných na národné reálie a tradície 
(archeológia, archívnictvo a pomocné vedy historické, etnológia, 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 scientometrických trendov – 
najväčší hendikep rozvoja danej skupiny študijných odborov a zároveň aj najväčšiu výzvu pre FiF 
UK a univerzitu na dosiahnutie nápravy súčasného stavu. 

6.1.5. 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 a na Šafárikovom námestí 
katedry archívnictva a pomocných vied historických, filozofie a dejín filozofie, logiky 
a metodológie vied, slovenských dejín, sociológie a všeobecných dejín. 
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 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. 
 V roku 2021 sa na FiF UK naďalej využívali softvérové produkty typu Learning 
Management System na realizáciu výučby vo forme e-learningu. Popularita predtým využívaného 
voľne šíreného softvéru Moodle, ktorý bol nainštalovaný na serveri FiF UK a používal sa aj pred 
pandemickým obdobím, výrazne klesla v prospech MS TEAMS, ktorý bo odporúčaný ako e-
learningový nástroj vedením UK a následne aj FiF UK. MS TEAMS bol využívaný nielen na 
dištančnú výučbu, ale tiež na organizáciu predmetov, komunikáciu so študentmi, ústne skúšanie, 
písomné testovanie (MS FORMS), odovzdávanie priebežných zadaní, automatizovanú kontrolu 
dodržiavania termínov a predovšetkým na sprístupňovanie súborov, prezentácií, webstránok atď. 
k problematike predmetu.  
 Plynulý prechod na dištančnú 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 zohrával 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. Takisto aj nepretržitá propagácia manuálov k MS 
TEAMS zo strany vedenia a ŠČAS FiF UK (na samostatnej webovej stránke k dištančnej výučbe, 
prostredníctvom mailovej komunikácie a Facebooku) prispeli ku aktívnemu a bezproblémovému 
používaniu tejto e-learningovej platformy. E-learningový systém Moodle sa neprestal využívať, 
ostal však skôr ako doplnková forma k MS TEAMS.  
   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 zimnom semestri 2020/2021 sa v systéme už po 
dvanásty 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. V letnom semestri 2020/2021 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 a evidencia spojená s realizáciou štátnych skúšok a záverečných skúšok DPŠ.  
 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 
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oddelenia, fakultného administrátora, členov rozvrhovej komisie a študijných poradcov katedier) 
prispievajú k jeho postupnému vylepšovaniu a k zvyšovaniu jeho používateľského komfortu. 

6.1.6. Výsledky vzdelávania 

 Jednotlivé katedry FiF UK v súlade so zákonom o vysokých školách pravidelne vyhodnocujú 
priebeh a výsledky štátnych skúšok. V priebehu roka 2021 ukončilo štúdium na FiF UK 
v jednotlivých termínoch realizácie štátnych skúšok 838 absolventov, z toho 430 bolo 
absolventov bakalárskeho a 408 magisterského štúdia. Z uvedeného počtu bolo 32 zahraničných 
študentov (16 na bakalárskom stupni). S vyznamenaním ukončilo svoje štúdium na bakalárskom 
stupni 72 absolventov, na magisterskom stupni 96 absolventov. 32 absolventov získalo 
akademickú pochvalu rektora UK za vynikajúce študijné výsledky a 12 cenu rektora UK za 
vynikajúcu diplomovú prácu. Oproti predchádzajúcemu roku môžeme konštatovať nárast počtu 
úspešných študentov, ktorí získali výborné výsledky. (V uplynulom roku bol stav nasledovný: 
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. 13 
Počet absolventov v r. 2017-2021 (Bc. a Mgr. štúdium) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1049 (561 Bc.) 1014 (490 Bc.) 944 (449 Bc.) 882 (444 Bc.) 838 (430 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 
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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. 
 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 preto, že výučba v akademickom roku 2020/2021 prebehla takmer celá 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. Odpovede na otázky týkajúce sa dištančného vzdelávania potvrdili, že 
tento typ vzdelávania vynútený pandémiou sa fakulte podarilo stabilizovať a plnohodnotne uviesť 
do praxe. Fakulta v spolupráci s katedrami a vyučujúcimi eliminovala technické nedostatky 
a problémy z predchádzajúceho obdobia a realizácia dištančného vzdelávania fungovala takmer 
bezproblémovo. Študenti taktiež pozitívne ocenili informovanosť o organizačnom zabezpečení 
dištančného vzdelávania zo strany fakulty a univerzity; taktiež pozitívne hodnotili aplikáciu MS 
Teams. Hoci po technickej stránke fungovala výučba bez výraznejšej kritiky zo strany študentov, 
anketa poukázala na významne negatívne vplyvy online výučby na študentov v podobe sociálnej 
izolácie, pocitov neosobnosti a neautentickosti. Uvedomovanie si tejto skutočnosti viedlo vedenie 
FiF UK ako jednej z mála fakúlt UK ku zorganizovaniu magisterských promócií a štátnych skúšok 
v jesennom termíne aj prezenčnou formou, nakoľko to pandemická situácia dovoľovala.  
 V roku 2021 fakulta zrealizovala po štvrtýkrát prieskum absolventov, ktorého výsledky budú 
po spracovaní publikované na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/o-
fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/.  

6.1.7. 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 2021 (za 
zimný semester akademického roka 2020/2021) prostriedky na motivačné (prospechové) 
štipendium 100 študentom 1. roka štúdia v celkovom objeme 30 000 €. V druhom polroku 2021, 
vychádzajúc zo študijných výsledkov v akademickom roku 2020/2021, bolo vyplatené motivačné 
(prospechové) štipendium 166 študentom 2. a 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia a 2. roka 
magisterského stupňa štúdia v objeme 111 325 €. Spolu bola na prospechové štipendium 
rozdelená suma vo výške 141 325 € (tab. 14).  
 Ďalej FiF UK v roku 2021 vyplatila 193 študentom jednorazové štipendiá z vlastných 
zdrojov v úhrnnej sume 39 183,55 € (tab. 14) na základe kritérií uvedených v študijnom poriadku 
(vynikajúci výsledok vo výskume alebo vývoji, vynikajúci výsledok v umeleckej činnosti, vynikajúci 

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/
https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/
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výsledok v športovej činnosti, úspešná reprezentácia fakulty, aktívny podiel na rozvoji, propagácii 
alebo reprezentácii fakulty a pod.) 

Tabuľka č. 14 
Motivačné štipendiá pridelené z dotácie MŠVVaŠ SR a vlastných zdrojov FiF UK  

(štipendijný fond) v r. 2017 – 2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Prospechové 
štipendium 

€ € € € € 

 Počet štipendií 502 320 303 297 266 

 Suma 145 240 164 448,91 156 283,95 144 552 141 325 

Jednorazové 
štipendium 

€ € € € € 

 Počet štipendií 173 145 185 105 193 

 Suma 27 769,97 26 089,98 46 478,48 24 881,50 39 183,55 

6.2. Vedeckovýskumná činnosť a doktorandské štúdium 

 Vedecký výskum na FiF UK sa tradične uskutočňuje v širokom spektre vedných odborov 
a realizujú ho tvoriví jednotlivci – pedagógovia, výskumní pracovníci, doktorandi a v niektorých 
prípadoch aj študenti 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia – ako aj vedecké tímy (na fakultnej, 
medzifakultnej i medziinštitucionálnej úrovni). Vedecký výskum na fakulte sa zameriava najmä na 
vedy humanitné (filozofia, logika, vedy o kultúre a umení, jazykoveda, literárna veda, 
translatológia, areálové štúdiá), spoločenské a behaviorálne (psychológia, politológia, sociológia 
a i.), historické (história, archeológia, archívnictvo, etnológia a i.) a pedagogické (pedagogika, 
andragogika). 
 Z hľadiska kvality možno hodnotenie sčasti oprieť aj o výsledky akreditácie z roku 2015, 
ktorá v troch oblastiach vyhodnotila výsledky ako veľmi dobré (historické vedy a etnológia: A, 
spoločenské a behaviorálne vedy: A-, humanitné vedy A-), len výsledky v oblasti pedagogických 
vied (pedagogika, andragogika) naznačujú väčšie rezervy (hodnotenie B-). Okrem celkového 
hodnotenia vedných odborov identifikovala Akreditačná komisia špičkové vedecké tímy na 
slovenských univerzitách a vysokých školách, a to v rámci dvoch výziev, pričom prvá výzva sa 
realizovala v roku 2015 a druhá v roku 2017. Celkový počet excelentných tímov identifikovaných 
v rámci obidvoch výziev je 54 (v prvej výzve 37, v druhej 17), pričom na Univerzite Komenského 
pôsobí až 26 týchto tímov (z prvej výzvy 19, z druhej 7). V tomto počte má FiF UK 5 zástupcov, 
pričom jeden z týchto tímov, z oblasti archeológie, pribudol v rámci druhej výzvy. Ostatné 
špičkové tímy, identifikované v rámci prvej výzvy, naďalej na fakulte pôsobia a svoj výskum 
realizujú v oblasti filozofie a logiky, jazykovedy, literárnej vedy a dejín. Celkový počet pracovníkov 
fakulty, ktorí patria do niektorého z týchto tímov, je 25. 
 V roku 2021 FiF UK pokračovala v intenzívnej práci na zosúlaďovaní vnútorného systému 
kvality so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Tento proces, 
týkajúci sa primárne študijných programov, výrazne ovplyvňoval aj vnútornú politiku FiF UK 
v oblasti vedeckého výskumu, a to v zmysle implementácie štandardov SAAVŠ a prípravy 
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podkladov k žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému kvality UK so štandardmi SAAVŠ, 
v zmysle tvorby nových vnútorných predpisov, ako aj v zmysle celkového zintenzívnenia 
a kvalitatívneho rastu vedeckovýskumnej produkcie. 

6.2.1. Granty a projekty 

 V roku 2021 fakulta získala na vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť prostredníctvom 
grantov a darov mierne väčší objem finančných prostriedkov ako v roku 2020. Príjmy z domácich 
zdrojov dosiahli v roku 2021 celkovú sumu 1 173 219,- €, v porovnaní s 936 480,- € v roku 2020. 
Pokles však zaznamenali príjmy zo zahraničných zdrojov: celkovo 526 445,- € v roku 2021, 
v porovnaní so 714 785,- € v roku 2020. Majoritný podiel vedeckého výskumu bol realizovaný 
formou riešenia projektov v rámci domácich alebo zahraničných grantových projektov. Štruktúra 
všetkých získaných grantových prostriedkov je nasledujúca: 

A. Domáce granty celkovo: 1 173 219,-, z toho 
a) výskumné granty: 91 projektov v celkovej sume 931 887,- € 
b) ostatné granty: 5 projektov v celkovej sume 241 332,- € 

B. Zahraničné granty celkovo: 526 445,- €, z toho 
a) výskumné granty: tri projekty v celkovej sume 201 961,- € 
b) ostatné granty: 17 projektov v celkovej sume 324 484,- € 

Prostredníctvom výskumných grantov sa teda získalo 1 133 848,- € a prostredníctvom ostatných 
grantov 565 816,- €. Celkové grantové prostriedky dosiahli výšku 1 699 664,- €. Finančné 
prostriedky získané na domáce výskumné granty tvorili 82 % všetkých prostriedkov z výskumných 
grantov a 55 % všetkých grantových prostriedkov. 
 Z uvedených údajov je zjavné, že grantovej aktivite pracovníkov fakulty stále dominujú 
domáce výskumné granty. V porovnaní s rokom 2020 sa podiel domácich grantov na celkovom 
grantovom výkone zvýšil a podiel zahraničných grantov znížil, čo súvisí aj s načasovaním splátok 
projektových prostriedkov v zahraničných grantoch. Štruktúra domácich výskumných grantov za 
rok 2021 je nasledujúca:  

A. APVV: 27 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 19, fakulta ako spoluriešiteľ – 8) 
v celkovej sume 588 488,- € (2020: 25 projektov, 591 726,- €) 

B. VEGA: 55 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 46, fakulta ako spoluriešiteľ – 9) 
v celkovej sume 321 372,- € (2020: 45 projektov, 395 514,- €) 

C. KEGA: 9 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 5, fakulta ako spoluriešiteľ – 5) v celkovej 
sume 22 067,- € (2020: 10 projektov, 27 546,- €) 

Z hľadiska výšky dotácie a významu projektov grantové prostriedky získané z APVV zohrávajú 
primárnu úlohu. Spomedzi všetkých projektov podporených APVV sa 4 projekty realizovali 
v rámci Všeobecnej výzvy 2016, 7 projektov v rámci VV 2017, 6 projektov v rámci VV 2018, 5 
projektov v rámci VV 2019 a 5 projektov v rámci VV 2020. Je potešiteľné, že pracovníci fakulty 
získavajú významnú podporu práve z tejto schémy, ktorej dotácie umožňujú realizovať veľké 
vedecké projekty s významným dosahom a výstupmi. Významné sú aj grantové prostriedky 
VEGA. Fakulta naďalej získava relatívne malý objem finančných prostriedkov zo schémy KEGA. 
 Významné finančné prostriedky na fakultu plynuli aj prostredníctvom nevýskumných 
projektov, ktoré majú takisto nezanedbateľný vplyv na výskumné aktivity. Treba spomenúť 
predovšetkým podporu z programu Erasmus+, ktorý hrá dôležitú úlohu v rozvoji medzinárodných 
kontaktov fakulty so špičkovými pracoviskami v Európe, ale tiež od Konfuciovho inštitútu či vo 
forme jednorazovej podpory z ministerstiev či veľvyslanectiev. Pri mimofakultných grantových 
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prostriedkoch treba konštatovať, že drvivá väčšina pochádza zo súťažných schém, v ktorých 
museli žiadatelia z fakulty obstáť v konkurencii s inými žiadateľmi a len zlomok finančných zdrojov 
pochádza z darov. 
 Univerzita Komenského podporuje vedeckovýskumnú činnosť doktorandov 
prostredníctvom schémy Granty UK. V roku 2021 sa podarilo doktorandom fakulty získať celkovo 
8 grantov v sume 7 600,- € (2020: 15 projektov, 12 680,- €; 2019: 14 projektov, 10 850,- €; 2018: 15 
projektov, 12 130,- €; 2017: 12 projektov, 10 030,- €; 2016: 21 projektov, 14 440,- €). To znamená, 
že sa ešte prehĺbili rezervy, ktoré fakulta má v tejto oblasti, a že v počte úspešných žiadateľov 
naďalej výrazne zaostáva za štyrmi najúspešnejšími fakultami (Prírodovedeckou fakultou, oboma 
lekárskymi fakultami a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky). Získané prostriedky síce nie 
sú veľké, nepočítajú sa do výkonov fakulty a katedier, ale príprava projektov je veľmi jednoduchá 
a považujeme ju za vhodnú príležitosť pre doktorandov naučiť sa písať projekty. 
 Aj v roku 2021 mali tvoriví pracovníci fakulty možnosť čerpať dotácie z Fondu na podporu 
vydávania vedeckej literatúry FiF UK, ktorý funguje od roku 2019. Príspevok je nárokovateľný po 
splnení niektorých kritérií, ktoré sa týkajú žiadateľa aj kategórie publikačného výstupu, na ktorý 
sa príspevok žiada. Podmienky sú obsiahnuté vo Vnútornom predpise č. 6/2018 (Smernica 
o Fonde na podporu vydávania vedeckej literatúry a pravidlách poskytovania príspevku z fondu). 
Príspevky sa priznávajú žiadateľom priebežne počas celého roka (nie raz za rok, ako to bolo 
v prípade fakultných grantov). Fond v roku 2021 kladne posúdil 12 žiadostí a na publikácie 
tvorivých pracovníkov fakulty priznal finančné príspevky v celkovej sume 6 064,- €. (v roku 2020 
to bolo 10 žiadostí v celkovej sume 4 640,- €; v roku 2019 to bolo 11 žiadostí v celkovej sume 
5 475,- €, v roku 2018 4 žiadosti v sume 2 011,50,- €).  
 FiF UK má stále rezervy v zapájaní sa do väčších európskych grantov, hoci možno 
s potešením konštatovať, že v roku 2021 sa podarilo získať financie z 2 nových projektov v rámci 
schémy H2020, ktoré sa budú riešiť v rokoch 2021 – 2024, resp. 2021 – 2025.  
 Možno povedať, že tvoriví zamestnanci fakulty si uvedomujú dôležitosť získavania 
finančných prostriedkov na svoj výskum. Medzi najaktívnejšie pracoviská pri získavaní výskumnej 
grantovej podpory patria nasledujúce katedry (v abecednom poradí): katedra filozofie a dejín 
filozofie, katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, katedra politológie, katedra 
psychológie, katedra sociológie, ale aj niektoré ďalšie.  
 Z hľadiska objemu grantových prostriedkov dominujú stále domáce APVV granty (hlavní 
riešitelia nových projektov v rámci VV 2020: doc. Hajdúk, prof. Homza, doc. Mišík, prof. Sopóci). 
Medzi zahraničnými sú z hľadiska prestíže aj objemu najdôležitejšie granty zo schémy H2020 
Európskej komisie (dr. Deptová, prof. Heretik ml., doc. Szapuová). 
 Zabezpečovanie prostriedkov na realizáciu výskumných aktivít a publikovanie výstupov 
z mimofakultných zdrojov sa považuje za samozrejmé, keďže aktivita vysokých škôl v tejto oblasti 
je jedným z faktorov, ktoré určujú výšku dotácie z ministerstva. Na druhej strane si vedenie fakulty 
uvedomuje, že úspešnosť žiadostí o grantové prostriedky z domácich, ale aj zahraničných 
grantových schém sa môže zvyšovať, pokiaľ na fakulte funguje kvalitné projektové centrum, ktoré 
žiadateľom o granty pomáha s prípravou a administráciou projektov.  
 Budúcnosť vedeckého výskumu naznačujú nové grantové projekty, ktoré boli podané 
v roku 2021. 
 Domáce projekty: 

 APVV: podaných 16 projektov, z toho fakulta ako hlavný riešiteľ 7, fakulta ako 
spoluriešiteľ 9 (2020: 12, 6, 6; 2019: 13, 8, 5) 
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 VEGA: podaných 21 projektov, z toho fakulta ako hlavný riešiteľ 18, fakulta ako 
spoluriešiteľ 3 (2020: 42, 39, 3; 2019: 24, 22, 2) 

 KEGA: podaných 15 projektov, z toho fakulta ako hlavný riešiteľ 11, fakulta ako 
spoluriešiteľ 4 (2020: 15, 15, 0; 2019: 12, 8, 4) 

 iné (rozvojové projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, dotácie 
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, programy Fondu na 
podporu umenia, granty nadácií a ambasád a i.): podaných 7 projektov (2020: 3; 2019: 7) 

 Zahraničné projekty: 
 H2020: 2 podané projekty (2020: 3; 2019: 1) 
 Creative Europe, CERV: podaný 1 projekt (2020: 0; 2019: 1) 
 Visegrad Grants: podané 2 projekty (2020: 1; 2019: 2) 
 Erasmus KA2+: podaný 1 projekt (2020: 3; 2019: 1) 
 iné: podaný 1 projekt (2020: 1; 2019: 2) 

Tabuľka č. 15 
Výskumné a vzdelávacie granty získané pracovníkmi a riešiteľskými kolektívmi FiF UK  

v rokoch 2017 – 2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

7. RP EÚ/H2020 2 3 4 3 3 

ESF - - - - - 

APVV/MVTS 17+4 16+6 20+7 16+9 19+8 

 z toho nové 4+0 5+3 4+2 2+3 4+1 

VEGA 59 56 52 45 55 

 z toho nové 20 14 12 16 26 

KEGA 6 11 12 10 9 

Granty UK 12 15 14 15 8 

Domáce granty a 
dary  

     

 počet 88 98 97 98 96 

 suma 1 172 461 964 771 1 145 787 936 468 1 173 219 

Zahran. granty a 
dary  

     

 počet 20 20 28 20 20 

 suma 411 294 510 913,17 839 567 714 785 526 445 

Počet grantov a 
darov celkom 

108 118 125 110 116 

Celková suma na 
granty zo štátnych 
zdrojov a zdrojov EÚ 

1 288 216 1 287 631,88 1 806 906 1 368 100,36 1 491 799 
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6.2.2. Publikačná činnosť 

 Publikačná činnosť je najvýznamnejším výstupom vedeckej činnosti tvorivých 
zamestnancov a doktorandov FiF UK. Preto je potrebné dbať na to, aby každý tvorivý pracovník 
fakulty výsledky svojej vedeckej práce zverejňoval v podobe publikácií a zároveň aby výstupy 
náležite evidoval v centrálnej databáze publikačných výstupov v Ústrednej knižnici FiF UK. 
Katalóg publikačných výstupov každého tvorivého pracovníka je dostupný prostredníctvom 
webového sídla knižnice (https://alis.uniba.sk:8444/search/query?theme=EPC). 
 Každá inštitúcia, na ktorej sa realizuje vedecký výskum, by mala mať ambíciu produkovať 
čo najkvalitnejšie a originálne vedecké výsledky, ktoré si získajú ohlas vo vedeckej komunite 
v danom vednom odbore. Preto FiF UK podporuje publikovanie výstupov, ktoré prešli náročným, 
nezávislým a anonymným recenzným konaním na medzinárodnej úrovni. Štandardné recenzné 
konanie (nie rýdzo formálna recenzná procedúra, s ktorou sa žiaľ možno pomerne často stretnúť) 
významne napomáha autorom aj autorkám vedeckých výstupov k tomu, aby publikovali skutočne 
hodnotné výstupy. Kvalitné recenzné konanie sa realizuje najmä na pôde významných 
medzinárodných akademických vydavateľstiev a v renomovaných vedeckých časopisoch, ktoré 
sú indexované v najvýznamnejších databázach (evidencia časopisu v takejto databáze je známkou 
toho, že jeho recenzné konanie bolo preverené a potvrdené ako spoľahlivé). Preto fakulta dbá na 
to, aby mala funkčný systém motivovania autorov, ktorí vstupujú do konkurenčného boja na 
medzinárodnej úrovni a publikujú svoje príspevky v časopisoch evidovaných v databázach Current 
Contents Connect (CCC), Web of Science (WoS), resp. Scopus, prípadne v renomovaných 
akademických vydavateľstvách, a to v jazykoch, ktoré sú dostupné celosvetovej komunite vedcov 
z danej oblasti. Takisto je potrebné minimalizovať pokusy o len formálne naplnenie niektorých 
podmienok medzinárodnosti vedeckých výstupov, ktoré možno badať najmä v súvislosti 
s uverejňovaním publikácií v slovenskom, resp. v medzinárodne nepoužívanom jazyku v lokálnych 
zahraničných (navyše neakademických) vydavateľstvách (najmä v Česku a Poľsku), a to bez 
uskutočnenia náležitého recenzného konania. Na druhej strane je potrebné eliminovať prípady 
publikovania v tzv. predátorských časopisoch a vydavateľstvách (a to napriek tomu, že niektoré 
z takýchto časopisov sa úspešne etablovali v databáze Scopus). Jeden aj druhý prístup možno 
hodnotiť ako neduh, ktorý znižuje hodnotu vedeckého výskumu. To nie je cesta, ktorou by si FiF 
UK mohla dovoliť ísť, pokiaľ má ambíciu produkovať špičkový vedecký výskum v oblasti 
spoločenských a humanitných vedných disciplín. Vedenie fakulty sa usiluje napĺňať tento cieľ 
predovšetkým priamym finančným odmeňovaním autorov publikačných výstupov vybraných 
kategórií, pričom diferencovanosť váhy jednotlivých kategórií sa zohľadňuje v rozdielnej výške 
odmeny. Treba poznamenať, že zahraničné publikácie v slovenčine sa odmeňujú rovnako ako 
domáce publikácie a že články v predátorských časopisoch nie sú odmeňované. 
 Základné ukazovatele týkajúce sa publikačnej činnosti sú zhrnuté v tabuľke č. 16. Z hľadiska 
kvantity publikácií možno rok 2021 hodnotiť ako o niečo menej úspešný v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom, vzhľadom na mierny celkový pokles počtu publikovaných výstupov. Vo 
viacerých ohľadoch sme ale zaznamenali mierne pozitívny posun v štruktúre publikácií.  
 Celkový počet vedeckých výstupov v najdôležitejších kategóriách – monografie, štúdie 
rozsahu monografie, kapitoly v monografiách, vedecké štúdie uverejnené vo vedeckých 
časopisoch a zborníkoch, vysokoškolské učebnice – v roku 2021 bol 641 (2020: 772; 2019: 635; 
2018: 699; 2017: 823). Mierny pokles sme zaznamenali v kategórii monografií, a to najmä 
publikovaných v zahraničí (súhrnný počet monografií, štúdií rozsahu monografie a kapitol 
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v monografiách v roku 2021 bol 36; 2020: 38; 2019: 47; 2018: 51). Výraznejšie klesol počet 
vedeckých štúdií (2021: 592; 2020: 719; 2019: 580; 2018: 633), pričom pokles sa týkal vo väčšej 
miere neindexovaných publikácií, a to domácich aj zahraničných. Je pozitívom, že z celkového 
počtu 592 štúdií publikovaných v časopisoch a zborníkoch 105 výstupov bolo uverejnených 
v indexovaných časopisoch, čo predstavuje približne 18% z uvedeného celkového počtu (2020: 719 
publikácií, z toho 128 indexovaných, t. j. 18%; 2019: 580 publikácií, z toho 80 indexovaných, t. j. 
14%; 2018: 633 publikácií, z toho 90 indexovaných, t. j. 14%; 2017: 736 publikácií, z toho 86 
indexovaných, t. j. 12%). 

Tabuľka č. 16 
Publikačná činnosť vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FiF UK 

v rokoch 2017 – 2021 
(v zátvorke počet publikácií, akým sa na celkovom počte podieľali denní doktorandi FiF UK) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Vedecké monografie, 
štúdie charakteru monografie, 
kapitoly v monografiách 

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

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

10 (1) 

47 (5) 
39 (3) 
8 (2) 

0 

38 (1) 
31 (0) 
7 (1) 

0 

36 (4) 
22 (1) 
9 (2) 
5 (1) 

 z toho vydané doma 41 (4)  39 (5) 35 (1) 32 (4) 
 z toho vydané v zahraničí 10 (1)  8 (0) 3 (0) 4 (0) 

Vysokoškolské učebnice 8 (0) 15 (0) 8 (2) 15 (1) 13 (1) 

Vedecké práce v časopisoch 
a zborníkoch 

736 (130) 633 (119) 580 (111) 719 (134) 592 (86) 

 z toho v domácich 493 (96) 406 (85) 373 (73) 451 (84) 344 (65) 

 z toho CCC 30 (5) 24 (2) 21 (0) 25 (4) 10 (2) 

 z toho WoS, Scopus 16 (1) 22 (1) 21 (1) 35 (5) 35 (6) 
 z toho v zahraničných 243 (34) 227 (34) 207 (38) 268 (50) 248 (28) 

 z toho CCC 11 (0) 21 (3) 13 (2) 20 (0) 18 (1) 

 z toho WoS, Scopus 29 (1) 23 (1) 25 (4) 48 (6) 42 (3) 

Skriptá 13 (1) 14 (4) 18 (0) 19 (1) 14 (0) 

Doktorandi      

 percentuálny podiel ich publikácií 17% 18% 18% 17% 14% 

 medziročná zmena ich počtu  -32% +5% - +16% -34% 

Citácie 1983 1535 1563 1876 1738 
 z toho domáce 1517 1098 1041 1255 973 
 z toho zahraničné 466 437 522 621 765 

 Celkový počet publikačných výstupov doktorandov výrazne poklesol, aj keď ich podiel na 
celkovom počte publikačných výstupov fakulty ostal približne rovnaký. Je dobre, že neklesla 
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publikačná aktivita doktorandov v indexovaných časopisoch, aj keď v tejto oblasti máme stále 
značné rezervy. 
 Napokon sa môžeme zmieniť o tom, že medziročne pomerne mierne narástol celkový počet 
evidovaných zahraničných ohlasov na publikácie pracovníkov fakulty, zatiaľ čo počet domácich 
ohlasov klesol.  
 Z hľadiska ďalšej perspektívy publikačnej činnosti na fakulte považujeme za svoj cieľ 
zameriavať sa predovšetkým na uverejňovanie vedeckých štúdií v indexovaných časopisoch, ale 
aj vedeckých monografií, ktoré ostávajú dôležitou kategóriou publikačných výstupov v oblasti 
spoločenských a humanitných vied. Fakulta vytvára podmienky na to, aby sa tvorivým 
pracovníkov darilo napĺňať tento cieľ. Sústredenie na monografie a články v indexovaných 
časopisoch fakulta podporuje aj systémom individuálneho odmeňovania.  
 Považujeme tiež za dôležité, aby sa fakulta naďalej presadzovala v medzinárodnom 
publikačnom priestore. Významné výsledky vedeckej práce by mali byť uverejňované 
v medzinárodne zrozumiteľných jazykoch, ktoré sú zavedeným komunikačným prostriedkom 
v príslušných vedných disciplínach. Podporu takýchto publikačných výstupov zabezpečujeme aj 
prostredníctvom Fondu na podporu vydávania vedeckej literatúry, z ktorého je možné financovať 
preklady do cudzích jazykov a jazykové korektúry. 

6.2.3. Doktorandské štúdium 

 Doktorandské štúdium na FiF UK sa v roku 2021 realizovalo v 25 akreditovaných študijných 
programoch doktorandského štúdia v dennej aj externej forme. Počas roka 2021 sa z dôvodu veku 
garantov, resp. spolugarantov uskutočnilo niekoľko zmien na týchto pozíciách. 
 Na úroveň štúdia dohliadalo 24 odborových komisií doktorandského štúdia, 
konštituovaných v súlade s vnútorným predpisom FiF UK č. 16/2019 nazvaným Smernica dekana 
FiF UK o zriaďovaní odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK v Bratislave a ich 
organizačný a rokovací poriadok. Odborové komisie vykonávajú presne vymedzené kompetencie, 
pričom efektivita ich práce je podčiarknutá tým, že od roku 2020 pracujú v zložení 5 až 7 členov, 
čo vo väčšine prípadov znamená zoštíhlenie v porovnaní s minulosťou. 
 V priebehu roka sa na vzdelávaní doktorandov aktívne podieľalo 10 externých vzdelávacích 
inštitúcií zo SAV (Archeologický ústav, Filozofický ústav, Historický ústav, Jazykovedný ústav 
Ľudovíta Štúra, Sociologický ústav, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Ústav hudobnej 
vedy, Ústav orientalistiky, Ústav slovenskej literatúry, Ústav svetovej literatúry).  
 Vzhľadom na to, že FiF UK nedostáva účelovo viazané prostriedky na štipendiá z MŠVVaŠ 
SR ani na jeden ročník denných doktorandov, musí všetky štipendiá hradiť z vlastných 
rozpočtových zdrojov. Preto vedenie fakulty štvrtým rokom pokračovalo v participatívnom 
financovaní štipendia. V roku 2021 bola výška katedrového príspevku na jedného doktoranda 
denného štúdia 1000,- € (2017 – 2020: 800,- €; 2016: 1000,- €). Spolufinancovanie hradia katedry 
zo svojich nadtarifných prostriedkov, pretože doktorandi vytvárajú (nie zanedbateľný) výkon, 
ktorý sa započítava ich domovskej katedre. Spolufinancovanie prispieva k zodpovednému 
prístupu katedier pri prijímaní nových denných doktorandov a motivuje k intenzívnejšej práci 
s nimi (najmä s dôrazom na ich publikačný výkon) a prísnejšie sledovanie ich študijných 
a vedeckých výsledkov. Priebežná kontrola výsledkov školiteľmi, vedúcimi katedier či garantmi 
a odborovými komisiami je nevyhnutná vzhľadom na cieľ umožniť úspešné ukončenie 
doktorandského štúdia len v prípade, že doktorand splní všetky podmienky v náležitej kvalite.  
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 V roku 2021 FiF UK prijala 52 nových doktorandov (z toho 36 vlastných a 16 na externé 
vzdelávacie inštitúcie). Zatiaľ čo počty doktorandov novoprijatých na externé vzdelávacie 
inštitúcie mierne klesol, počty doktorandov prijatých na FiF UK sa zvýšili, a to denných aj 
externých.  
 Z celkového počtu nových doktorandov štyria doktorandi prišli zo zahraničia a boli prijatí na 
FiF UK. Záujem o doktorandské štúdium na FiF UK zo strany zahraničných uchádzačov je trvalo 
nízky, v roku 2021 ich na fakulte študovalo 15 (2020: 13; 2019: 16; 2018: 18). Slabšia je aj 
medzinárodná spolupráca pri spoločnom vedení doktorandského štúdia s inými zahraničnými 
univerzitnými partnermi (cotutelle). Túto skutočnosť hodnotíme kriticky a považujeme ju za 
významnú výzvu do budúcnosti. Obrat v oboch týchto indikátoroch je nevyhnutný, keďže 
odrážajú atraktivitu jednotlivých doktorandských študijných programov v medzinárodnom 
kontexte, a tiež mieru medzinárodného renomé fakulty v zahraničí. 
 V roku 2021 zavŕšilo doktorandské štúdium úspešnou obhajobou dizertačnej práce 33 
študentov fakulty, z nich 15 v rámci externých vzdelávacích inštitúcií – ústavov SAV (na 
porovnanie, v roku 2020 ich bolo 43, z toho 11 z externých vzdelávacích inštitúcií; v roku 2019 48 
a 16; v roku 2018 54 a 15). Žiaden doktorand neukončil svoje štúdium neúspešnou obhajobou a 13 
doktorandov (z nich 4 zo SAV) sa rozhodlo pre skončenie štúdia z iných dôvodov. 
 Spolu študovalo na FiF UK v roku 2021 v treťom stupni štúdia 231 doktorandov (2020: 230; 
2019: 249; 2018: 263; 2017: 260). Z toho na pracoviskách FiF UK študovalo 164 doktorandov (2020: 
159; 2019: 187; 2018: 186; 2017: 178). Do tohto celkového počtu nie sú zarátaní doktorandi, ktorí 
majú prerušené štúdium.  
 V akademickom roku 2021/2022 malo prerušené štúdium 27 doktorandov (2020/2021: 38; 
2019/2020: 30; 2018/2019: 47). Vzhľadom na celkový počet doktorandov ide o pomerne vysoké 
čísla. V prípade, že motívom prerušenia štúdia je neschopnosť doktoranda plniť si študijné 
podmienky načas a v dostatočnej kvalite, je potrebné, aby školiteľ a odborová komisia v rámci 
svojich kompetencií včas zasiahli a v prípade potreby navrhli aj vylúčenie doktoranda 
z doktorandského štúdia. Úlohou školiteľa a odborovej komisie je pozorne sledovať prácu 
každého doktoranda a rovnaké mechanizmy uplatňovať vo všetkých prípadoch, v ktorých kvalita 
práce doktoranda nedosahuje dostatočnú úroveň.  

Tabuľka č. 17  
Počty doktorandov na FiF UK v rokoch 2017 – 2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Denné štúdium 169 170 169 156 152 

 z toho fakulta 101 106 115 97 96 

 z toho ústavy SAV 68 64 54 59 56 

Exter. štúdium 91 93 80 74 79 

 z toho fakulta 77 80 72 63 68 

 z toho ústavy SAV 14 13 8 11 11 

Zahraniční 20 18 16 13 15 

Celkový počet 260 263 249 230 231 

 z toho fakulta 178 186 187 159 164 

 z toho ústavy SAV 82 77 62 71 67 
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Tabuľka č. 18 
Počty novoprijatých doktorandov na FiF UK v rokoch 2017 – 2021 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Denné štúdium 42 40 42 27 33 

 z toho fakulta 22 31 32 12 19 

 z toho ústavy SAV 20 9 10 15 14 

Exter. štúdium 20 20 15 14 19 

 z toho fakulta 15 18 13 11 17 

 z toho ústavy SAV 5 2 2 3 2 

Zahraniční 6 4 4 1 4 

 z toho fakulta 4 3 3 0 4 

 z toho ústavy SAV 2 1 1 1 0 

Celkový počet 62 60 57 41 52 

 z toho fakulta 37 49 45 23 36 

 z toho ústavy SAV 25 11 12 18 16 

6.2.4. Študentská vedecká a odborná konferencia a Cena Daniela Tupého 

 FiF UK sa dlhodobo snaží o podporu vedeckovýskumných aktivít svojich študentov 
bakalárskeho a magisterského štúdia. Aj v roku 2021 boli niektorí študenti zapojení do 
vedeckovýskumných projektov tvorivých zamestnancov FiF UK. Ako systematický nástroj 
podpory sa osvedčila Študentská vedecká konferencia (ŠVOK), ktorá študentom poskytuje 
priestor na prezentáciu dosiahnutých výsledkov, čím môžu na seba upozorniť aj ako perspektívni 
uchádzači o doktorandské štúdium. V roku 2021 sa ŠVOK na FiF UK uskutočnila v 17 sekciách: 
archívnictvo; filozofia; estetika; etnológia a muzeológia; história; knižničná a informačná veda; 
maďarský jazyk a literatúra; marketingová komunikácia; politológia; psychológia; slovakistika; 
slovanské filológie; slovenská literatúra a literárna veda; Studia Academica Slovaca – slovenský 
jazyk a reálie; učiteľstvo a pedagogické vedy; umenovedy; žurnalistika. Na ŠVOK 2021 sa 
zúčastnilo spolu 113 študentov FiF UK. Bolo udelených dovedna 46 ocenení. 
 Pokiaľ ide o súťaž o Cenu Daniela Tupého (CDT), v roku 2020 sa uskutočnil jej jubilejný 10. 
ročník súťaže, realizovaný 15 rokov po Danielovom zavraždení. Jubilejné kolo súťaže sa stretlo 
s veľkým záujmom verejnosti aj súťažiacich: prišlo až 33 prác zo slovenských univerzít i zo 
zahraničia. 11. ročník, ktorý dekan FiF UK vyhlásil v roku 2021, vzbudil menší záujem súťažiacich, 
prišli žiaľ iba tri práce, a preto sa porota súťaže rozhodla súťaž zrušiť a odovzdané práce presunúť 
do ďalšieho, 12. ročníka, ktorý sa realizuje v roku 2022. 

6.2.5. Propagácia vedy a vedeckých výstupov  

 V roku 2021 FiF UK usporiadala viacero konferencií, sympózií a iných vedeckých podujatí. 
Spomedzi nich vyberáme: Medzinárodná vedecká konferencia Slovenčina (nielen) ako cudzí 
jazyk, organizovala Studia Academica Slovaca pri príležitosti životného jubilea doc. Jany 
Pekarovičovej; konferencia Megalkuvások a fordításban/Kompromisy v preklade, organizovala 
Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK; konferencia Mladá rusistika: Nové tendencie 
a trendy VII, organizovala Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK; konferencia 
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Participatívne rozpočtovanie: užitočný nástroj alebo módny hit?, v spolupráci so 
splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti zorganizovala 
Katedra politológie FiF UK; vedecko-pracovná schôdza 19. Dobrotkov deň, organizovala Katedra 
psychológie FiF UK, Ústav pre znaleckú činnosť v psychológii a psychiatrii, Slovenská 
psychiatrická spoločnosť; online konferencia Jazykové a komunikačné problémy a ich manažment 
– teória a prax, organizoval výskumný tím projektu č. APVV-17-0254 Jazykové a komunikačné 
problémy na Slovensku a ich manažment; seminár Možnosti využitia veľkých dát v sociologickej 
analýze, organizovala Katedra sociológie FiF UK a Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV; 
26th European Maya Conference: Ancient Maya Agriculture: From Practice to Mythology, 
organizovala Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK. 
 FiF UK aj v roku 2021 venovala veľkú pozornosť propagácii a popularizácii vedy a výskumu 
a šíreniu vedeckých poznatkov v spoločenskom priestore. V čase pandémie sa účinnou 
platformou propagácie nových publikácií pracovníkov fakulty stal cyklus „Predstavujeme nové 
knihy odborníkov z našej fakulty“, ktorý publikujeme na webe fakulty. V roku 2021 vyšlo päť 
vydaní cyklu (V – IX), v ktorých bolo predstavených dovedna 38 publikácií. Každá z nich je 
prezentovaná prostredníctvom anotácie, doplnenej o informácie o autoroch a o linky na ďalšie 
stránky, resp. fulltexty publikácií. 
 V novembri 2021, pri príležitosti osláv storočnice FiF UK, začala fakulta vydávať vlastný 
podcast „Na múriku“, ktorý je taktiež médiom propagácie vedy, a výskumu, ale poslucháčom 
približuje aj každodenný život na fakulte. V roku 2021 vyšli tri podcastové rozhovory: Ideálna žena 
Slovenského štátu bola neviditeľná, s historičkou dr. Evou Škorvankovou z Katedry všeobecných 
dejín FiF UK o jej knihe Strážkyne rodinných kozubov? Ženy v ideológii a politike Slovenského štátu; 
Európska integrácia nie je len technokratický proces, je to výzva autoritám, s politológom prof. 
Jozefom Bátorom z Katedry politológie FiF UK o jeho publikácii Uznanie v Európskej únii; Od 
Maďarov sa očakáva perfektná slovenčina, so študentkou FiF UK Nórou Varga o živote študentky 
s materinským jazykom maďarským na Slovensku a konkrétne na FiF UK. 
 Naďalej prebiehali aj stretnutia – prezentácie nových kníh, a to v prezenčnej či dištančnej 
podobe. Takou bola prezentácia anglického vydania knihy etnológa Jána Botika Etnická história 
Slovenska, ktorú do angličtiny preložil John Peter Butler Barrer a redakčne pripravila Marta 
Botiková z Katedry etnológie a muzeológie FiF UK, ale tiež prezentácia kolektívnej monografie 
Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete, ktorú pripravila Katedra romanistiky FiF UK. 
 Propagácia vedy a výskumu si napokon našla priestor aj na webe FiF UK, v novozriadenej 
sekcii Zvedaví na vedu, ako aj v  pravidelnom online informatóriu „Newsletter FiF UK – novinky o 
dianí na fakulte“ (v roku 2021 vyšli tri vydania – v marci, júni a decembri) 
 Na FiF UK sa takisto trvalo realizuje vzdelávanie pracovníkov FiF UK, ako aj študentov, 
v oblastiach dôležitých z hľadiska metód vzdelávania a výskumu, technológií, ale tiež pokiaľ ide 
o témy z kultúry a spoločenského života. Vyberáme: Scrum A MIRO – ako ich môžu využiť učitelia 
FiF UK?, webinár s lektormi z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia; Ako publikovať 
v renomovaných časopisoch a vydavateľstvách, seminár s doc. Michalom Hajdúkom a dr. 
Gabrielou Pleschovou; Inspiring and Leading Change at University, prednáška Torgnyho Roxa 
(Lund University); Ľudské zdroje a rodová rovnosť na UK: Súčasný stav a budúce stratégie, 
podujatie o pripravovaných stratégiách a aktuálnych projektoch UK zameraných na vytváranie 
priaznivejších pracovných podmienok a profesionálny rozvoj svojich zamestnankýň 
a zamestnancov; Žena v centre literárnej tvorby – Keď slová prechádzajú … z jedného sveta do 
druhého, čítanie a diskusia s Vénus Khoury-Ghata, autorkou francúzsko-libanonského pôvodu; 

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/novinky/nove-knihy-odbornikov/predstavujeme-nove-knihy-odbornikov-z-nasej-fakulty-x/
https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/novinky/podcast-fif-uk-na-muriku/
https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/novinky/podcast-fif-uk-na-muriku/
https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/rubriky/zvedavi-na-vedu/
https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/novinky/newsletter-fif-uk/
https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/novinky/newsletter-fif-uk/
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A kézirattól az olvasóig/Od rukopisu k čitateľovi, prednáška, Andrea Éva Soóky; Hogyan születik 
a gyermekkönyv?/Ako vzniká kniha pre deti?, prednáška, Eszter Kovács; Való világ – regionális 
újságírás a szerkesztőségben és a terepen/Reálny svet – regionálna žurnalistika v redakcii 
a v teréne, prednáška, Melinda Klein; Dmitrij Šostakovič a jeho Leningradská symfónia, 
prednáška, Josif Genrichovič Raiskin (Sankt Peterburg); Muzikál – európske korene, Broadway, 
ďalší vývoj žánru, cyklus prednášok, prof. Luca Cerchiari (Milano); projekcie filmov v rámci 
festivalu Jeden svet; „Neskrývaná láska“, výstava v átriu FiF UK, autorka: Dorota Holubová 
(kolekcia 27 portrétov a rôznorodých výnimočných príbehov LGBTI párov a rodín žijúcich na 
Slovensku). 

6.3. Medzinárodné vzťahy 

 Rok 2021 bol z hľadiska mobility a medzinárodnej spolupráce rovnako zložitý ako rok 2020. 
Protipandemické opatrenia vrátane dištančnej výučby aj dištančnej mobility boli dominantnou 
súčasťou letného semestra 2020/21 aj zimného semestra 2021/22.    
 Referát medzinárodných vzťahov (RMV)  na FiF UK sa tak venoval v roku 2021 najmä 
administratívnej podpore výmenných pobytov študentov aj učiteľov realizovaných prevažne on-
line formou. Vo viacerých prípadoch, najmä ak to požadovali podmienky udelenia štipendia či 
mobilitného grantu, RMV poskytol aj administratívnu podporu zahraničným študentom pri ich 
fyzickej prítomnosti v Bratislave (zabezpečenie ubytovania, príprava študijného programu, 
vízových dokumentov, povolenie k prechodnému pobytu, zápis do AIS, vydávanie potvrdení 
o dosiahnutých kreditoch). 
 Popritom RMV plnil aj ďalšie úlohy, najmä: 

 administráciu štipendií zahraničných študentov, 
 propagáciu zahraničných mobilít pre študentov a zamestnancov fakulty (webové 

stránky 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 
(napr. príprava podkladov k predĺženiu či udeleniu povolenia k prechodnému pobytu). 

 Z administratívneho hľadiska bola najväčšou výzvou v roku 2021 povinnosť elektronicky 
v rámci systému EWP (Erasmus without papers) nanovo uzatvoriť všetky Erasmus+ bilaterálne 
medzi inštitucionálne zmluvy, čo sa FiF UK do konca roka 2021 aj úspešne podarilo. V roku 2021 
sa RMV zapojil aj do realizácie už prebiehajúcich projektov v rámci kľúčových akcií programu 
Erasmus+, konkrétne KA107 – spolupráca s partnerskými krajinami (nečlenské štáty EÚ). RMV FiF 
UK v rámci tejto schémy administroval aj v roku 2021 mobility s partnerskými univerzitami 
z deviatich štátov,  a to konkrétne z  Albánska, Alžírska, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej 
Hory, Izraela, Japonska, Ruskej federácie a Ukrajiny. 
 Navyše sa popri spolupráci v rámci Erasmus+ rozvíjala aj bilaterálna spolupráca. V roku 2021 
uzavrela FiF UK memorandum o spolupráci s O.P. JINDAL GLOBAL UNIVERSITY (India), 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH (USA) a CONCORDIA UNIVERSITY OF EDMONTON (Kanada). Na 
základe týchto zmlúv majú študenti FiF UK a partnerských univerzít možnosť realizovať výmenné 
študijné pobyty. 
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 V nasledujúcej časti tejto správy sa podrobnejšie venujeme najdôležitejším programom, 
v rámci ktorých boli realizované študentské i učiteľské výmenné pobyty. 

6.3.1. Erasmus+ 

 V rámci programu Erasmus+ sa RMV v úzkej spolupráci s rektorátnym Oddelením 
programu Erasmus+ a katedrovými koordinátormi a koordinátorkami pre zahraničné mobility 
venoval realizácii mobilít v rámci 250 aktuálnych medziinštitucionálnych zmlúv (IIA). V procese 
revízie existujúcich Erasmus+ zmlúv síce v niektorých prípadoch došlo k pozastaveniu dovtedajšej 
spolupráce, avšak zároveň katedry aj zahraniční partneri iniciovali uzatváranie nových zmlúv, čo 
v konečnom dôsledku prispelo k miernemu navýšeniu celkového počtu zmlúv v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom.    
 Celkové počty zahraničných mobilít (až na výnimku prichádzajúcich študentov) v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom poklesol. Hlavnú príčinu vidíme v obmedzeniach spôsobených 
pandémiou, keďže v obidvoch semestroch roka 2021 bola prezenčná výučba a aj možnosť 
realizovať fyzickú mobilitu takmer na všetkých univerzitách v EÚ obmedzená.  
 Podrobnejšie údaje o počtoch študentov a učiteľov participujúcich na výmennom programe 
sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 19 
Program ERASMUS+ 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet uzavretých 
bilaterálnych zmlúv 

198 212 235 245 250 

Počet vyslaných študentov 
FiFUK 

127 134 112 99 86 

Počet vyslaných učiteľov 
FiFUK 

10 8 27 4 3 

Počet prijatých zahr. 
študentov 

45 49 53 29 33 

Počet prijatých zahr. učiteľov 42 30 14 6 2 

 
 V roku 2021 sa RVM v spolupráci s rektorátnym Oddelením programu Erasmus+ 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 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/).  
 Taktiež sme sa ako jedna zo šiestich fakúlt UK v spolupráci s Oddelením medzinárodných 
vzťahov UK stali partnerskou inštitúciou v projekte SAIA „Supporting internationalization of HE 
through professionalising services for mobile academic staff“ v rámci schémy Erasmus+ KA2. 
Cieľom projektu je vytvoriť nové a zefektívniť existujúce podporné mechanizmy pre mobilitu 

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/
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a integráciu doktorandov a vedeckých pracovníkov medzi projektovými partnermi zo strednej 
a východnej Európy (viac informácií tu: https://uniwelis.saia.sk/en/). 

6.3.2. CEEPUS III 

 Aj v roku 2021 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. Na fakulte bolo v roku 2021 do programu CEEPUS zapojených 6 
katedier: katedra anglistiky a amerikanistiky; etnológie a muzeológie; pedagogiky a andragogiky; 
porovnávacej religionistiky; slovanských filológií a katedra východoázijských štúdií.  
 Ako vidieť z tabuľky č. 20, CEEPUS mobility v roku 2021 dramaticky poklesli a počet 
vyslaných, aj prijímaných študentov v rámci FiF UK bol zásadne nižší než v predchádzajúcich 
rokoch. V rámci programu CEEPUS nehosťovali v roku 2021 na FiF UK žiadni pedagogickí 
pracovníci. Z nášho pohľadu mobility a možnosti akademickej spolupráce v rámci 
stredoeurópskeho regiónu predstavujú pre FiF UK aj naďalej zaujímavú oblasť a aktuálny pokles 
záujmu o tento typ mobilít považujeme skôr za prejav pandemickej krízy než straty záujmu zo 
strany študentov či pedagógov. To, či sa záujem po zrušení reštrikcií obnoví na pôvodnú úroveň, 
je však ťažké odhadnúť. 

Tabuľka č. 20 
Program CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet vyslaných študentov FiF 
UK 

14 10 9 9 2 

Počet prijatých zahr. študentov 
na FiF UK 

21 13 4 6 0 

6.3.3. Bilaterálne mobility 

 Pokiaľ ide o medzinárodné študentské mobility, ktoré sa realizujú na základe 
medzivládnych a medzirezortných dohôd MŠVVaŠ SR (tabuľka č. 21), aj v pandemickom roku 
2021 sme zaznamenali pokles študentských mobilít v porovnaní s pred-covidovým obdobím. 
Zároveň však počet mobilít mierne stúpol v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo môže 
naznačovať postupné zlepšovanie situácie.  
 Počet výmenných pobytov študentov a pedagógov zo zahraničia, ktoré boli financované 
v rámci bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania a spravované SAIA na základe 
poverenia MŠVVaŠ SR (tabuľka č. 22) bol naďalej aj v roku 2021 veľmi nízky a vzhľadom na 
obmedzenia prezenčnej výučby na FiF UK, ale čiastočne aj možnosti realizovať terénny či archívny 
výskum nemá zmysel hlbšie analyzovať pokles v posledných dvoch rokoch. Počet mobilít 
realizovaných z prostriedkov UK na základe bilaterálnych zmlúv má trvalo klesajúcu tendenciu 
(tabuľka č. 23), čo zodpovedá najmä novým príležitostiam v iných mobilitných schémach 
a finančným možnostiam UK. 

https://uniwelis.saia.sk/en/
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Tabuľka č. 21 
Výmenné pobyty na základe medzivládnych a medzirezortných dohôd MŠVVaŠ SR 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet prijatých zahr. 
študentov na FiF UK 

37 31 31 11 17 

Počet prijatých zahr. učiteľov 
na FiF UK 

2 0 0 0 0 

Tabuľka č. 22 
Národný štipendijný program (NŠP) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet prijatých zahr. študentov  4 4 3 1 0 
Počet prijatých zahr. PhD. 
študentov 

0 2 5 0 1 

Počet prijatých zahr. učiteľov a 
VVP 

9 6 2 6 2 

Tabuľka č. 23 
Výmenné pobyty na základe bilaterálnych zmlúv UK so zahraničnými univerzitami 

 2020 2021 

Počet vyslaných študentov FiF UK 5 4 
Počet prijatých zahr. študentov na 
FiF UK 

0 0 

 Na fakulte v roku 2021 spolu pôsobilo 13 zahraničných lektorov a lektoriek, ktorí boli prijatí 
na základe medzištátnych zmlúv MŠVVaŠ SR, okrem toho deviati ďalší pôsobili mimo 
medzištátnych zmlúv a ich náklady boli hradené vysielajúcou stranou alebo fakultou.   
 V závere tejto časti správy sa venujeme výhľadu na rok 2022. Nakoľko pandemická situácia 
vo svete stále nie je úplne pod kontrolou a predpokladá sa opätovné sezónne zhoršenie 
pandemickej situácie, nie je pravdepodobné, že by sa počty študentov a pedagógov realizujúcich 
zahraničné mobility vrátili v najbližšom období na úroveň spred roka 2019. Zaujímavé bude 
sledovať, či a ako rýchlo sa adaptujú novinky programu Erasmus+, najmä možnosti krátkodobých 
mobilít a intenzívnych mobilitných programov.  

6.4. Vzťahy s verejnosťou 

6.4.1. Propagácia štúdia 

 Propagácia štúdia a informovanie o možnostiach a podmienkach štúdia na fakulte bola 
dôležitou oblasťou rozvíjania vzťahov s verejnosťou aj v hodnotenom období. Keďže v dôsledku 
pretrvávajúcej pandemickej situácie boli možnosti realizácie prezenčných propagačných aktivít 
limitované, dôraz sme kládli na aktívnu a systematickú komunikáciu s verejnosťou 
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prostredníctvom online komunikačných kanálov, najmä webovej stránky fakulty a jej 
facebookového profilu. Na webovom sídle fakulty sme pritom uverejňovali a priebežne 
aktualizovali nielen všetky dôležité informácie o prijímacom konaní, ale aj informácie týkajúce sa 
pracovísk fakulty, jej samosprávnych, vedeckých a poradných orgánov. Tiež sme pravidelne 
informovali učiteľov a študentov o aktuálnych opatreniach týkajúcich sa dištančnej výučby. 
Priebežne sme zverejňovali aktuality týkajúce sa jednotlivých oblastí činnosti fakulty (vedeckej 
a študijnej oblasti, prijímacieho konania) a o aktualitách sme informovali aj v rámci troch rubrík 
zriadených na webovom sídle fakulty: a) Zvedaví na vedu, na prezentovanie výsledkov vedeckej 
činnosti pracovníkov a pracovníčok fakulty, výskumov, úspešných projektov a ďalších vedeckých 
aktivít popularizačným spôsobom; b) Správy z dekanátu, kde zverejňujeme informácie 
o aktivitách a témach, ktorými sa zaoberá vedenie fakulty; a c) Mesačný program, vytvorený na 
podnet študentov, kde zverejňujeme sumárny prehľad podujatí organizovaných fakultou, 
katedrami, pracovníkmi alebo študentmi. V rámci možností, limitovaných dlhšie trvajúcou 
dištančnou výučbou, sme pokračovali v predaji fakultných propagačných a reklamných 
predmetov v podateľni FiF UK. 
 Propagácia štúdia sa realizovala predovšetkým online formou, vrátane Dňa otvorených 
dverí, ktorý sa konal dňa 23. januára 2021 formou živého vysielania, ktoré zabezpečila externá 
spoločnosť BTS Group, s. r. o. Súčasťou programu bolo aj online stretnutie s vedením fakulty, po 
ktorom nasledovali prezentácie, živé vstupy a videá jednotlivých katedier. Sledovanosť vysielania 
bola mimoriadne vysoká, zaznamenali sme 6,3 tisíc pozretí a 1 675 interakcií. Ďalej sme sa 
sústredili na propagáciu štúdia účasťou na veľtrhoch vzdelávania, propagáciou na sociálnych 
sieťach tak na celofakultnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých katedier. Možnosti štúdia sme 
tiež propagovali na online podujatí Zaži deň v koži vysokoškoláka 18. 8. 2021 formou živého 
vstupu, ako aj formou streamovanej prezentácie a virtuálneho fakultného stánku v rámci 
celouniverzitných Dní otvorených dverí, 17. februára a 3. novembra 2021.  
 Propagácia štúdia na AR 2021/2022 bola posilnená aj vďaka účasti zástupcov fakulty na 
viacerých veľtrhoch vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa v tomto roku realizovali prezenčnou aj 
online formou (veľtrh Gaudeamus Online dňa 4. 2. 2021, Gaudeamus prezenčne v Bratislave 15. 
10. 2021, v Nitre 4. 11. 2021 a v Brne 23. – 26. 11. 2021), formou živého vysielania v rámci 
virtuálnych dní otvorených vysokých škôl a fakúlt, organizovaného Národným kariérnym centrom 
13. – 14. októbra 2021. Niektoré z podujatí stredných škôl, na ktorých sme sa po minulé roky 
zúčastnili, sa nekonali v dôsledku pandemickej situácie (podujatie DRAFT na Gymnáziu J. Hronca 
v Bratislave), možnosti štúdia na fakulte sme prezentovali na online veľtrhu vysokých škôl na 
Gymnáziu A. Bernoláka v Námestova dňa 9. 9. 2021. Podobne ako po minulé roky sa fakulta 
zapojila do projektu Mini-Erasmus, samotné podujatie formou Mini-Erasmus Camp, plánované na 
november 2021, sa však presunulo na začiatok roka 2022 pre zlú pandemickú situáciu.  
 V záujme zintenzívnenia komunikácie so študentmi, ako aj v záujme informovania širšej 
verejnosti sa naďalej intenzívne využíval facebookový profil FiF UK, ktorý mal v priebehu roka cca 
8000 sledovateľov (7327 ku dňu 1. 1. 2021 a 8120 ku dňu 31. 12. 2021) komunikácia bola vcelku 
intenzívna a živá. Ako ďalšie komunikačné médium pôsobil fakultný newsletter, v roku 2021 sme 
pripravili a distribuovali 3 čísla (marec, jún, december) všetkým zamestnancom a študentom 
fakulty a vyše 200 absolventom, ktorí (v súlade s GDPR) potvrdili oň záujem. Newsletter naďalej 
považujeme za vhodný komunikačný kanál smerom k absolventom fakulty.  
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6.4.2. Fakulta a spoločnosť 

 Okrem množstva aktivít súvisiacich s prezentáciou fakulty, možností štúdia na nej 
a výsledkov vedeckého bádania treba spomenúť aj ďalšie aktivity, ktoré fakultu profilujú ako 
verejný priestor a prispievajú k posilneniu jej spoločenskej angažovanosti a spoločenskej 
zodpovednosti. Napriek tomu, že v dôsledku pandemickej situácie a dištančného vzdelávania 
možnosti pre usporiadanie podujatí boli minimálne, fakulta prejavila svoju angažovanosť 
niekoľkými aktivitami. Hneď po otvorení akademického roka sa na fakulte uskutočnilo niekoľko 
podujatí: Výstava fotografií fotografky a absolventky FiF UK Doroty Holubovej Neskrývaná láska, 
v dňoch 28. septembra – 18. októbra 2021 v átriu FiF UK, texty k fotografiám a výpovede 
fotografovaných spracoval absolvent FiF UK Michal Dudoň. Ďalej to bola výstava fotografií 
a textov k 50. výročiu skladby Imagine od Johna Lennona War is over (20. októbra – 4. novembra 
2021) tiež v átriu, výstavu organizoval študentský spolok Cultura Nostra. 
 V novembri 2021 bol spustený fakultný podcast Na múriku, ktorý si kladie za cieľ prinášať 
rozhovory s pedagógmi, výskumníkmi či študentmi fakulty a predstavovať zaujímavé výskumy, 
projekty a publikácie posúvajúce poznanie v oblasti spoločenských a humanitných vied. Ambíciou 
bolo a je vydávať novú časť podcastu s dvojtýždňovou periodicitou. Do konca roka boli zverejnené 
tri časti.  
 Ako po minulé roky, fakulta aj v r. 2021 vyhlásila v poradí už 11. ročník súťaže študentských 
prác o Cenu Daniela Tupého, ktorej hlavnou témou bola téma „Východiská z nenávisti.“ 
 Aj tento rok bola fakulta partnerom medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov 
Jeden svet – niekoľko filmov bolo premietaných študentom v rámci vyučovania. V rámci formátu 
Kino na fakulte boli realizované aj verejné produkcie dvoch filmov spojené s diskusiami: Ak som 
sa stala partizánkou, 8. novembra 2021, hosťkou diskusie bola režisérka filmu Vera Lacková, 
diskusiu moderovala doc. Helena Tužinská z Katedry etnológie a muzeológie FiF UK. Ďalej to bol 
dokumentárny film Univerzity a svoboda (11. novembra 2021), hosťami diskusie boli doc. Jozef 
Tancer, prorektor UK, prof. Ľubomír Tomáška, vedúci Katedry genetiky, Prírodovedecká fakulta 
UK, Mgr. Ján Klíma, doktorand, FiF UK, diskusiu moderovala doc. Mariana Szapuová z Katedry 
filozofie a dejín filozofie FiF UK. 

6.5. Legislatíva 

 V oblasti vysokého školstva bol rok 2021 poznačený úsilím o novelizáciu zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách. Pripravovaná novela prinášala výrazné oklieštenie akademickej 
samosprávy na vysokých školách a ich fakultách, posilnenie postavenia správnej rady, ktorá mala 
získať dôležité právomoci v oblasti výkonu a schvaľovania, zmenu voľby rektora, posilnenie 
postavenia rektora voči fakultám, zmenu spôsobu obsadzovania funkcie dekana, zrušenie 
kolektívnych samosprávnych orgánov fakúlt, resp. ich nahradenie novými orgánmi s výrazne 
obmedzenými kompetenciami, zavedenie inštitútu výkonnostných zmlúv, možnosť financovania 
súkromných vysokých škôl z prostriedkov zo štátneho rozpočtu a pod. Vysokoškolské 
reprezentácie aj veľká väčšina vysokých škôl tieto zmeny odmietala, hoci prijímala niektoré 
pozitívne čiastkové zmeny, ktoré sa v novele navrhovali. Množstvo aktivít v tejto súvislosti 
vykonala najmä Univerzita Komenského v Bratislave, jej rektor, akademické senáty univerzity aj 
fakúlt, študentské reprezentácie atď. V roku 2021 sa diskusie na tému novely zákona o vysokých 
školách neuzatvorili, avšak treba povedať, že pod vplyvom odporu zo strany vysokých škôl sa 
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postupne zmierňovali radikálne zmeny obmedzujúce akademickú samosprávu. Diskusie 
pokračujú aj v roku 2022 a aj novela zákona je schvaľovaná v roku 2022. 
 Univerzita Komenského v Bratislave prijala v roku 2021 Dlhodobý zámer rozvoja UK na roky 
2021 – 2027. Schválil ho Akademický senát UK dňa 5. 5. 2021. Univerzita Komenského v Bratislave 
ďalej vydala 27 vnútorných predpisov celouniverzitného charakteru a 17 príkazov rektora, ktoré 
reagovali najmä na vzniknutú pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Je medzi 
nimi aj niekoľko kľúčových predpisov nastavujúcich nové fungovanie vnútorného systému kvality 
na UK, a to predovšetkým: 

• VP č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
UK 

• VP č. 24/2021 – Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK 
• VP č. 25/2021 – Pravidlá na tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na 

habilitačné konania a inauguračné konania na UK 
Okrem toho treba spomenúť zavedenie novej vizuálnej identity UK v podobe dizajnového 
manuálu (VP č. 18/2021), nový pracovný poriadok UK (VP č. 26/2021), či nové pravidlá prijímacieho 
konania na UK (VP č. 4/2021). 
 Filozofická fakulta UK prijala v roku 2021 nový kľúčový dokument – Dlhodobý zámer rozvoja 
Filozofickej fakulty UK na obdobie 2021 – 2027. Dlhodobý zámer prerokovala Vedecká rada FiF 
UK dňa 28. 10. 2021 a schválil ho Akademický senát FiF UK dňa 22. 11. 2021. Dlhodobý zámer 
špecifikuje záväzky a merateľné ukazovatele ich plnenia v štyroch oblastiach – štúdium 
a vzdelávanie, veda a výskum, riadenie a ľudské zdroje a spoločenská zodpovednosť. Dlhodobý 
zámer rozvoja FiF UK vychádza z Dlhodobého zámeru rozvoja UK na roky 2021 – 2027 
a konkretizuje ho v podmienkach fakulty. 
 Fakulta ďalej vydala v kalendárnom roku 2021 celkovo 9 vnútorných predpisov: 

• VP FiF UK č. 1/2021 – Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FiF UK 
• VP FiF UK č. 2/2021 – Organizačný poriadok FiF UK (úplné znenie) 
• VP FiF UK č. 3/2021 – Smernica dekana fakulty o dotačnom programe na podporu 

činnosti študentských spolkov na FiF UK 
• VP FiF UK č. 4/2021 – Smernica dekana fakulty, ktorou sa zriaďuje Dočasná akreditačná 

rada FiF UK 
• VP FiF UK č. 5/2021 – Smernica dekana fakulty Štatút Klubu absolventov FiF UK 
• VP FiF UK č. 6/2021 – Smernica dekana o zriaďovaní odborových komisií doktorandského 

štúdia na FiF UK 
• VP FiF UK č. 7/2021 – Dodatok č. 2 k Štatútu Etickej komisie FiF UK 
• VP FiF UK č. 8/2021 – Štatút Etickej komisie FiF UK (úplné znenie) 
• VP FiF UK č. 9/2021 – Smernica dekana fakulty, ktorou sa zriaďuje Akreditačná rada FiF 

UK 
Dekan fakulty okrem toho v roku 2021 vydal 8 opatrení dekana o úprave podmienok fungovania 
fakulty v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou 
ochorenia COVID-19. 
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6.6. Hospodárenie 

 Cieľom tejto časti výročnej správy je zhodnotiť činnosti FiF UK v oblasti realizácie 
akreditovaných študijných programov vo všetkých stupňoch vzdelávania, v oblasti 
vedeckovýskumnej činnosti, v oblasti rozvoja a v oblasti sociálnej podpory študentov v roku 2020. 
Správa poskytuje základné informácie o nakladaní FiF UK s dotáciou zo štátneho rozpočtu, 
s príjmami majúcimi charakter dotácií a s výnosmi z hlavnej a z podnikateľskej činnosti. 
 Rozpis prostriedkov štátnej dotácie fakulte pre rok 2021 bol schválený Akademickým 
senátom UK v Bratislave dňa 31. 3. 2021 a FiF UK doručený 8. 4. 2021. Návrh rozpisu rozpočtu 
bežných výdavkov a výnosov bol prerokovaný v decíznych orgánoch FiF UK a schválený 
Akademickým senátom FiF UK dňa  3. 5. 2021.  V priebehu účtovného obdobia FiF UK hospodárila 
v intenciách schváleného rozpočtu. 
 Na rok 2021 bola FiF UK poskytnutá dotácia na bežné výdavky v úhrnnej výške 
13 062 723,94 eur, z toho prevádzkové dotácie boli vo výške 12 060 380,08 eur, dotácia na APVV 
projekty vo výške 627 001,11 eur, 375 342,75 eur na činnosť SAS, na ubytovane zahraničných 
lektorov, na náklady na fínskeho lektora a na štipendiá pre zahraničných študentov. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom bola FiF UK poskytnutá nižšia dotácia o 139 851,87 eur. Na kapitálové 
výdavky nebola fakulte v sledovanom roku poskytnutá žiadna dotácia. 
 Príjmy FiF UK v bežných výdavkoch v roku 2021 boli v úhrnnej výške 777 978,85 eur a tvorili 
ich dotácia na APVV granty zo SAV a iných univerzít ako spoluriešiteľ fakulty,  príjmy 
z Ministerstva kultúry na obnovu objektu bývalých stajní – Universaal, príjmy z Nadácie 
Tatrabanky, z Visegradského fondu na podporu vzdelávania zahraničných študentov a na 
projekty, príjmy zo zahraničia v rámci získaných grantov SAIAC, Konfucius, Kórejská a Talianska 
ambasáda, Španielske kráľovstvo,  Holandská jazyková únia,  príjmy získané na riešenie projektov 
Horizon 2020 a Erasmus+. 
 Výnosy FiF UK v roku 2021 tvorili výnosy z hlavnej a z podnikateľskej činnosti a zahŕňajú 
výnosy z poplatkov spojených so štúdiom, t. j. zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky 
štúdia, za prijímacie konania, poplatky za rigorózne konania, za vydanie dokladov o štúdiu, ďalej 
sú to výnosy z kurzov a foriem organizovaných v rámci ďalšieho vzdelávania, z prenájmov 
nehnuteľného majetku, výnosy od organizácií na projekty a poskytnuté dotácie. Spolu výnosy FiF 
UK v sledovanom roku dosiahli výšku 14 096 701,81 eur, z toho v podnikateľskej činnosti 69 345 
eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli výnosy fakulty o 345 392,27 eur nižšie z dôvodu 
pretrvávajúcej pandémie COVID, v ktorej dôsledku nebolo možné prenajímať priestory 
a realizovať kurzy, a tiež i z dôvodu výrazne nižšieho výberu školného v danom roku. 
 Náklady FiF UK v sledovanom roku predstavovali čiastku 14 008 085,26 eur, z ktorých 
najvyššie nákladové položky tvoria mzdové náklady a ostatné osobné náklady 7 993 965 eur 
a s tým súvisiace zákonné odvody do poisťovní vo výške 2 749 054 eur. V porovnaní s rokom 2020 
boli náklady o 5 401 eur vyššie z dôvodu zvýšených nákladov na opravu a údržbu budovy (práce na 
obnove bývalých stajní – Universaal, obnove terazza na 2. poschodí budovy, debarierizácia 
budovy na Štúrovej),  zvýšili sa náklady na cestovné, nákup materiálu, mzdové náklady – hlavne 
na pokrytie finančných nárokov dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
 Mzdové prostriedky z dotácie zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov boli čerpané vo 
výške 7 688 924 eur, čo je v porovnaní s rokom 2020 zníženie o 49 324 eur. Zníženie bolo 
v súvislosti so zníženou dotáciu a tiež i znížením počtu pracovníkov. Priemerné mesačné platy 



44 

podľa kategórií zamestnancov: pedagogickí 1 859,91 eur, vedeckí 1 291,52 eur, neučiteľskí 1 251,33 
eur.  
 Vzdelávacie, výskumné, hospodársko-správne, prevádzkové a ďalšie s nimi súvisiace 
činnosti na fakulte v roku 2021 zabezpečovalo v priemernom prepočítanom počte spolu 381,62 
zamestnancov (o 19,47 zamestnanca menej oproti r. 2019), z toho 267,53 učiteľov, 9,94 vedeckých 
zamestnancov, 32,8 administratívnych zamestnancov dekanátu, 4,4 zamestnancov informačných 
technológií, 33,01 odborných zamestnancov katedier, ústrednej knižnice a čiastkových knižníc, 
15,12 administratívnych zamestnancov katedier a 18,82 zamestnancov prevádzky.  

Tabuľka č. 24 
Priemerné platy zamestnancov fakulty v roku 2021 (v eur) 

Kategória 
zamestnancov 

Zdroj financovania 

Dotačné prostriedky poskytnuté 
na základe dotačnej zmluvy 

Dotačné a nedotačné prostriedky 

2020 2021 rozdiel 2020 2021 rozdiel 

VŠ učitelia vo 
funkčnom zaradení 

      

 profesori 2 408,62 2 377,02 -31,60 2 518,04 2 540,53 22,49 
 docenti 1 907,02 1 939,72 32,70 1 978,07 2 032,28  54,21 
 odborní asistenti 1 510,53 1 561,25 50,72 1 575,85 1 652,32  76,47 
 asistenti 0 0 0 0 0 0 
 lektori 1 254,54 1 328,49 73,95 1 262,72 1 397,77  135,05 

VŠ učitelia spolu 1 728,00 1 765,41 37,41 1 790,99 1 859,91  68,92 

neučitelia spolu 1 142,32 1 209,99  67,67 1 164,51 1 251,36  86,85 

zamestnanci VŠ spolu 1 569,01 1 610,82 41,81 1 619,66 1 689,39  69,73 

zamestnanci VVZ 1 675,22 1 581,41 -93,81 1 323,46 1 291,52 -31,94 

FiF UK spolu   1 571,00   1 610,62 39,62   1 607,77   1 679,03  71,26 

 Z neúčelovej dotácie boli interným doktorandom vyplatené štipendiá vo výške 890 760 eur. 
Neúčelová dotácia bola vyčlenená z dotácie zo štátneho rozpočtu určenej na prevádzku a rozvoj 
infraštruktúry pre výskum a vývoj. Priemerné mesačné štipendium doktoranda v roku 2021 bolo 
865,66 eur.  
 Podmienky pre priznanie sociálneho štipendia k 31. 12. 2021 splnilo 80 študentov, čo z 
počtu študentov 1. a 2. stupňa štúdia 2 683 predstavuje 2,98% študentov. Sociálne štipendiá boli 
vyplatené v úhrnnej výške 142 660 eur.  
 V roku 2021 boli jednorazovo z vlastných zdrojov za dosiahnuté vynikajúce výsledky 
v oblasti štúdia, za umeleckú činnosť, vedeckú činnosť a na sociálnu podporu vyplatené štipendiá 
193 študentom v úhrnnej výške 39 184 eur. Motivačné štipendiá boli v sledovanom roku vyplatené 
200 študentom vo výške 141 325 eur. 
 V školskej jedálni FiF UK bolo študentom v roku 2021 vydaných 4 957 (v r. 2020 8 602) 
hlavných jedál. Denný priemer podaných hlavných jedál študentom bol 20 (34). Zamestnancom 
FiF UK bolo v sledovanom roku podaných 15 566 (27 528) hlavných jedál, čo v priemere 
predstavuje 62 (110) hlavných jedál podaných denne. 
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 V súlade s § 16 a) zákona o vysokých školách FiF UK vedie samostatné účty na vedenie 
tvorby a čerpanie fondu reprodukcie, štipendijného fondu, rezervného fondu a sociálneho fondu, 
fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami. Počiatočné stavy týchto fondov 
k 01. 01. 2021 boli v sume 1 487 383 eur, tvorba počas roka bola 652 838 eur, čerpanie v priebehu 
roka 344 190 eur a zostatok k 31. 12. 2021 je 1 796 031 eur.  
 Fond reprodukcie bol v roku 2021 vytvorený z odpisov v sume 65 708 eur a z výsledku 
hospodárenia v sume 189 895 eur. Čerpanie fondu bolo v sume 11 393 eur, zostatok k 31. 12. 2021 
bol v sume 502 210 eur.  
 Štipendijný fond bol vytvorený z účelovej dotácie v sume 221 999 eur a z výnosov zo 
školného vo výške 38 775 eur. Stav fondu k 31. 12. 2021 bol 606 050 eur. 
 Rezervný fond bol v roku 2021 vytvorený z výsledku hospodárenia v sume 128 742 eur. Stav 
fondu k 31. 12. 2021 je 664 126 eur. 
 V súlade so Špecifickým doplnkom FiF UK č. 5 ku Kolektívnej zmluve UK bol sociálny fond 
v roku 2021 tvorený zo zostatku z predchádzajúceho roku vo výške 96 164,76 eur a s 1,25% 
prídelom zo súhrnu funkčných platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný 
kalendárny rok vo výške 62 906,92 eur. Čerpaný bol na zabezpečenie stravovania zamestnancov 
formou príspevku vo výške 41 362,93 eur. Stav sociálneho fondu k 31. 12. 2021 bol 117 708,75 eur. 
 Zdrojmi na obstaranie dlhodobého majetku v roku 2021 boli dotačné prostriedky, ktoré 
nám boli pridelené v roku 2021 zo zostatku kapitálovej dotácie roku 2020, bežné dotačné 
prostriedky prostredníctvom fondu reprodukcie, prostriedky získané výberom školného a ďalšie 
mimorozpočtové prostriedky. Výdavky v roku 2021 boli vynaložené na obstaranie dlhodobého 
majetku vo výške 64 414 eur, z toho 44 848 eur z kapitálovej dotácie, 8 174 eur z bežnej dotácie 
prostredníctvom fondu reprodukcie a 11 393 eur z vlastných zdrojov; tieto boli vynaložené na 
realizáciu debarierizácie budovy na Štúrovej ulici, obnovu bývalých stajní – Universaal, na nákup 
softvéru. 
 Finančné prostriedky využívala FiF UK v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia 
a na účel, na ktorý boli tieto prostriedky poskytnuté. V roku 2021 dosiahla FiF UK kladný 
hospodársky výsledok, zisk vo výške 88 606,94 eur. 
 Podrobná rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom je v tabuľkovej časti tejto správy 
(Príloha 3, tabuľky 1 až 21). 

6.7. Rozvoj a kvalita 

6.7.1. Ľudské zdroje 

 V roku 2021 pokračovala stabilizácia počtu pedagogických, vedeckovýskumných 
i administratívnych pracovníkov FiF UK s cieľom udržať počet prijímaných študentov na úrovni 
predchádzajúcich rokov a zároveň naďalej zlepšovať kvalifikačnú štruktúru fakulty 
a zintenzívňovať výsledky dosahované jej pedagogickými i vedeckovýskumnými pracovníkmi vo 
vedeckej činnosti.  
 V oblasti ľudských zdrojov a personálneho manažmentu FiF UK v súlade so strategickou 
líniou rozvoja naďalej venovala hlavnú pozornosť počtu, kvalite a štruktúre vysokoškolských 
učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov podľa jednotlivých kategórií s cieľom: 

a. posilniť kategóriu profesorov a docentov, a tým zabezpečiť adekvátne personálne 
garancie tak na zabezpečenie kvality vzdelávacieho procesu a vedeckého výskumu, ako 
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aj na získanie akademických práv (akreditácia študijných odborov a študijných 
programov), 

b. znižovať vek, v ktorom učitelia a výskumní pracovníci dosahujú vedecko-pedagogické 
hodnosti profesorov a docentov,  

c. udržiavať v optimálnej podobe internú formu doktorandského štúdia a vytvárať 
podmienky, aby sa najlepší absolventi stali zdrojom generačnej obmeny pedagogického 
zboru. 

Dôraz na tieto aspekty nadobúda ešte väčšiu dôležitosť v kontexte platných štandardov 
zabezpečovania kvality vysokoškolského štúdia, schválených Slovenskou akreditačnou 
agentúrou pre vysoké školstvo, ktoré požadujú náročné personálne zabezpečenie študijných 
programov na všetkých stupňoch štúdia. S cieľom pripraviť adekvátne personálne zabezpečenie 
študijných programov podľa týchto podmienok od roku 2021 uskutočňujeme postupnú adaptáciu, 
a to najmä posilňovaním funkčných miest profesorov a docentov, čo sa v plnej miere uskutoční 
do začiatku akademického roka 2022/2023. 
 Zároveň treba povedať, že fakultné kritériá na habilitácie docentov a menovanie profesorov 
sú nastavené tak, aby zohľadňovali špecifiká spoločenskovedných a humanitných disciplín 
a zároveň garantovali vysokú kvalitatívnu úroveň adeptov na získanie vedecko-pedagogickej 
hodnosti. Vedecká rada FiF UK dbá na dodržiavanie týchto kritérií. Za dôležitú treba považovať 
skutočnosť, že posilňovanie funkčných miest profesorov a docentov nie je sprevádzané 
znižovaním nárokov na inaugurácie a habilitácie, resp. nárokov na obsadenie funkčných miest 
profesorov a docentov. 
 FiF UK má od roku 2005 vypracovaný plán štruktúry a rozvoja ľudských zdrojov, ktorý 
každoročne vyhodnocuje a aktualizuje na základe rokovania vedenia fakulty s vedúcimi katedier 
(spravidla v máji príslušného kalendárneho roka). Aktualizácia sa potom premieta do novelizácie 
systemizácie funkčných miest na FiF UK, ktorú na návrh dekana schvaľuje Akademický senát FiF 
UK vždy v júni s platnosťou spravidla na 1 rok. Jedným z kľúčových faktorov fakultnej personálnej 
politiky je aj otázka zlepšovania vekovej štruktúry učiteľov a výskumných pracovníkov 
s osobitným zreteľom na znižovanie veku profesorov a docentov.  

Tabuľka č. 25 
Veková štruktúra pedagogických zamestnancov fakulty v roku 2021 (neprepočítaný počet) 

Vek 
profesori docenti odborní asistenti lektori 

spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy 

25 – 29 - - - - 1 0 2 1 

30 – 39 - - 7 1 52 23 10 8 

40 – 49 6 1 19 7 58 32 7 5 

50 – 59 10 5 26 15 17 12 6 5 

60 – 64 13 5 6 4 4 2 1 1 

65 a viac 11 4 14 10 3 2 - - 

Spolu 40 15 72 37 135 71 26 20 
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Tabuľka č. 26 
Veková štruktúra výskumných zamestnancov fakulty v roku 2021 (neprepočítaný počet) 

Vek 
výskumní zamestnanci 

spolu ženy 

25 – 29 1 1 
30 – 39 9 5 
40 – 49 3 1 
50 – 59 - - 
60 – 64 - - 

65 a viac 2 0 

Spolu 15 7 

6.7.2. Riadenie kvality 

 Na FiF UK sa systém zabezpečovania a riadenia kvality do 8. 11. 2021 riadil smernicou 
dekana fakulty (Vnútorný predpis č. 7/2014) Pravidlá zabezpečenia systému kvality na Univerzite 
Komenského v Bratislave Filozofickej fakulte (smernica vstúpila do platnosti 30. júna 2014). Tento 
fakultný dokument vychádzal zo Smernice rektora Univerzity Komenského č. 15/2014 o pravidlách 
zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského 
v Bratislave (súčasťou tejto smernice bola aj príloha č. 1 Príručka kvality Univerzity Komenského 
v Bratislave a príloha č. 2 Štatút Rady pre kvalitu UK), ktorá vstúpila do platnosti 14. mája 2014. 
Dňa 8. 11. 2021 vstúpil do platnosti nový vnútorný predpis č. 23/2021 schválený Vedeckou radou 
Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorný systém zabezpečovania vysokoškolského 
vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorý nahradil vyššie uvedené normy. Nový 
vnútorný predpis upravujúci vnútorný systém je vydaný v súlade so Štandardmi pre vnútorný 
systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a Štandardmi pre študijný program 
vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Štandardmi pre vnútorný 
systém sa rozumie súbor požiadaviek na vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a spôsob jeho implementácie na úrovni univerzity a fakulty 
a štandardmi pre študijný program súbor požiadaviek, ktorých plnením je podmienené udelenie 
akreditácie študijného programu a rozhodovanie agentúry o oprávnení vysokej školy vytvárať, 
uskutočňovať a upravovať študijné programy v príslušnom študijnom odbore a stupni. Štandardy 
pre vnútorný systém vychádzajú zo Štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality 
v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania z roku 2015 a zohľadňujú všeobecne záväzné 
právne predpisy, ktorými sú zákon o kvalite a zákon o vysokých školách. 
 V priebehu roka 2021 sa pokračovalo v realizácii procesov zosúlaďovania vnútorného 
systému fakulty so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečenia kvality a so štandardmi pre 
študijný program, ktoré nadobudli účinnosť k 1. 9. 2020. Počas zimného semestra akademického 
roka 2021/2022 sa v súlade so štandardmi pre študijný program kreovali rady študijných 
programov, určili sa hlavné zodpovedné osoby za študijný program (garanti) a pätice (v prípade 
prekladateľsko-tlmočníckych a učiteľských študijných programov trojice) osôb zabezpečujúcich 
profilové predmety. Novokreované rady študijných programov, v ktorých majú zastúpenie aj 
študenti a zástupcovia praxe, pripravili návrhy úprav jednotlivých študijných programov a ich 
zosúladenie so štandardmi. V rámci implementácie vnútorného predpisu č. 23/2021 Vnútorný 
systém zabezpečovania vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave bola 
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na fakulte zriadená Akreditačná rada Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 
ktorej úlohou bude posudzovať návrhy úprav študijných programov a ich súlad so štandardmi pre 
študijný program a predkladať ich na schválenie Akreditačnej rade Univerzity Komenského 
v Bratislave. Ustanovujúce zasadnutie rady sa uskutočnilo 10. 12. 2021 a za predsedu bol členmi 
rady zvolený prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc., emeritný profesor FiF UK.  
 Významným nástrojom procesu zabezpečovania a riadenia kvality je aj študentská anketa. 
Vedenie FiF UK ju v súlade s § 70 ods. 1 písmeno h) zákona o vysokých školách realizuje už od roku 
2003. V priebehu skúškového obdobia letného semestra akademického roku 2011/2012 FiF UK po 
prvý raz využila elektronický formulár, ktorý pre ňu na základe vlastných skúseností pripravila 
a sprevádzkovala Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Výsledky ankety boli pre členov 
akademickej obce FiF UK online sprístupnené na adrese https://anketa.uniba.sk/fphil/, kde sú 
dostupné aj v súčasnosti. Do ankety sa vtedy zapojilo spolu 495 študentov, čo je 12% ich celkového 
počtu. S cieľom zvýšiť efektivitu tohto dôležitého nástroja a reprezentatívnosť názorov študentov 
sa vedenie fakulty rozhodlo od roku 2014 realizovať elektronickú študentskú anketu po každom 
semestri počas skúškového obdobia (teda dvakrát do roka) a zároveň využívať všetky dostupné 
informačné kanály (e-maily študentov, webová stránka fakulty, Facebook fakulty) na 
informovanie študentov. Účasť študentov v ankete sa podarilo z dlhodobého hľadiska stabilizovať 
na úrovni približne 20% (rozdiely sa prejavujú najmä v nerovnomernej zapojenosti študentov do 
ankety po zimnom a po letnom semestri). Rekordnú účasť v ankete sme zaznamenali po zimnom 
semestri akademického roka 2020/2021, v ktorom dosiahla až 40%. Ako uvádza tabuľka č. 27, 
celkové hodnotenie fakulty mierne stúpa (na škále od 1 do 5, pričom 5 je najpozitívnejší dojem) 
a v poslednom období sa stabilizovalo na hodnote 4,08. 

Tabuľka č. 27 
Zapojenie sa do elektronickej študentskej ankety 

Akademický rok 
a semester 

Počet zapojených 
študentov 

Podiel zapojených 
študentov 

Celkové 
hodnotenie fakulty 

2014/2015 ZS 1061 25% 3,61 

2014/2015 LS 419 20% 3,7 

2015/2016 ZS 737 19% 3,79 

2015/2016 LS 209 6% 3,71 

2016/2017 ZS 757 21% 3,8 

2016/2017 LS 714 20% 3,88 

2018/2019 ZS 787 23% 3,97 

2018/2019 LS 449 15% 3,99 

2019/2020 ZS 776 25% 3,92 

2019/2020 LS 667 23% 3,96 

2020/2021 ZS 1189 40% 4,14 

2020/2021 LZ 874 30% 4,17 

2021/2022 ZS 604 20% 4,08 

 Vedenie fakulty pokladá študentskú anketu za dôležitý nástroj na získavanie spätnej väzby 
od študentov v záujme zlepšovania úrovne a kvality vzdelávacieho priestoru i celkového 
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fungovania FiF UK. Pripomienky študentov artikulované v študentských anketách boli zohľadnené 
napríklad aj pri príprave podkladov pre komplexnú akreditáciu jednotlivých študijných programov, 
pri akreditácii nových študijných programov v roku 2021 a rovnako aj pri zlepšovaní technického 
vybavenia fakulty (počítače a dataprojektory v učebniach, pripojenie na wifi), jej celkovej 
infraštruktúry a pri zlepšovaní kvality dištančného vzdelávania počas obdobia pandémie. Na 
konkrétne pripomienky študentov a študentiek reagovalo po skončení každého semestra vedenie 
fakulty, ale aj vedúci všetkých katedier. Tieto stanoviská sú zverejnené na webovom sídle 
Filozofickej fakulty UK http://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-
vedenie-fakulty-a-veducich-katedier/. Výzvou však naďalej ostáva adekvátna spätná väzba na 
podnety zverejnené v ankete a vedenie fakulty bude hľadať spôsoby, ako ju zlepšiť. 
 S cieľom zistiť motiváciu uchádzačov pre štúdium na FiF UK a identifikovať informačné 
kanály, ktorých prostredníctvom získavajú stredoškolskí študenti informácie 
o možnostiach  štúdia na fakulte, sme v septembri 2021 opätovne (po septembri 2016, 2017, 
2018,  2019 a 2020) realizovali prieskum a požiadali nových študentov bakalárskeho štúdia 
o vyplnenie krátkeho dotazníka. Dotazník vyplnilo 218 novoprijatých študentov.  Výsledky 
potvrdzujú, že  dôležitým zdrojom informácií je naďalej  webové sídlo fakulty (FiF UK v januári 
2017 vytvorila nový web špeciálne pre uchádzačov o štúdium http://studujnafifuk.fphil.uniba.sk/, 
ktorého cieľom je prehľadne ponúknuť uchádzačom všetky relevantné informácie na jednom 
mieste), ďalej študentské portály, portály o vysokých školách a sociálne siete, ale aj spolužiaci 
a návšteva dňa otvorených dverí. Kľúčovým motívom pre výber konkrétneho študijného 
programu je jeho atraktívnosť a tiež renomé fakulty. Informácie z tohto dotazníka nám pomôžu 
cielenejšie zamerať naše aktivity smerom k stredoškolským študentom. 

6.7.3. Obnova a modernizácia 

 Obnova a modernizácia vnútorných priestorov oboch budov fakulty pokračovala aj v roku 
2021. V súvislosti so 100. výročím vzniku Filozofickej fakulty UK bola zreštaurovaná pôvodná 
dubová brána aj so zárubňou z Gondovej ulice. Na dvere bola osadená mosadzná kľučka ako verná 
kópia pôvodnej kľučky na bráne do Moyzesovej siene FiF UK. Zreštaurované boli aj vnútorné 
vstupné priestory. Zo stien boli odstránené všetky vrstvy náterov a olejové sokle, nefunkčná 
kabeláž bola odstránená, funkčná bola zasekaná pod omietky. Steny boli opravené a vymaľované 
vo farebnom prevedení určenom Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave na základe 
výsledkov reštaurátorského prieskumu. Neónové svietidlá boli nahradené mosadznou stropnou 
lampou v štýle prvej polovice 20. storočia. Zreštaurované boli aj keramické ozdobné prvky 
vyrobené firmou Zsolnay. Celkové náklady na obnovu brány a vstupného priestoru dosiahli 22 930 
Eur bez DPH. Obnova vstupnej brány bola spolufinancovaná z grantu Fondu architekta 
Weinwurma vo výške 3000 Eur. 
 V nadväznosti na obnovu brány z Gondovej ulice bola následne zreštaurovaná aj vstupná 
brána z Vajanského nábrežia, vrátane opravy kamenných schodiskových stupňov a úpravy 
vstupného portálu. Brána bola v havarijnom stave a bola nefunkčná, po odbornom zreštaurovaní 
je opäť plne funkčná vrátane novej mosadznej kľučky a slúži pre potreby Ústrednej knižnice FiF 
UK. Náklady na zreštaurovanie brány, obnovu portálu a opravu schodov predstavovali 14 060 Eur 
bez DPH. 
 V nadväznosti na obnovu pôvodnej a doplnenie novej terazzo podlahy na 2. poschodí 
budovy na Gondovej ulici z roku 2020 bol v roku 2021 doplnený terazzo sokel po celej dĺžke stien 
a následne boli chodbové priestory na celom 2. poschodí vymaľované, pričom bol kompletne 

http://studujnafifuk.fphil.uniba.sk/
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odstránený olejový sokel. Obnova chodby na 2. poschodí bola tiež realizovaná na základe 
metodického usmernenia Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. 
 Aj v roku 2021 pokračovala obnova učební a pracovní v budove na Gondovej ulici. Na 2. 
poschodí bola zrušená knižnica Katedry pedagogiky a andragogiky (KPA) G209, G210 a tento 
priestor bol dispozične upravený a kompletne zrekonštruovaný tak, aby tu vznikli dve samostatné 
miestnosti – nová učebňa G209 s kapacitou 32 miest a samostatná pracovňa G210. Učebňa G209 
nahradila učebňu G242 s kapacitou 20 miest, z druhej miestnosti bude perspektívne pracovňa. 
V rámci obnovy miestností došlo k renovácii pôvodných dubových parkiet a drevených okien, 
realizovalo sa vymaľovanie stien a stropov, renovácia drevených kazetových dverí a zárubní, 
osadenie nových zámkov a mosadzného kovania v štýle Alt Wien. 
 V roku 2021 fakulta nadviazala na 1. etapu projektu Debarierizácia budovy FiF UK na Štúrovej 
9 a v rámci 2. etapy zmenila vnútornú dispozíciu časti južného krídla budovy. Išlo najmä 
o vybudovanie bezbariérovej toalety na 1. poschodí a prepojenie južného krídla so severným cez 
existujúci balkón. Po stavebných úpravách, ktoré sa realizovali podľa projektovej dokumentácie 
Fakulty architektúry STÚ – PC ARCH, Námestie slobody 19, Bratislava, okrem novej toalety pre 
zdravotne znevýhodnených vznikla pracovňa a spomenutý bezbariérový priechod do severného 
krídla, kde predtým sídlila Katedra kulturológie FiF UK. Zhotoviteľom 2. etapy debarierizácie bola 
spoločnosť RECORD TK, s. r. o., Bojnická 16/A, Bratislava, náklady dosiahli 21 787, 30 Eur bez DPH. 
Stavebné práce boli financované z dotácie Univerzity Komenského v Bratislave pre špecifické 
potreby študentov. 
 Koncom roka 2021 sa začala 3. etapa debarierizácie budovy úpravou jej priestorov na 1. 
poschodí severného krídla. Dokončenie stavebných prác bolo naplánované na 2. štvrťrok 2022. 
V rámci neho sa zmení vnútorná dispozícia priestorov tak, že tu vznikne priestranná učebňa 
s kapacitu cca 50 miest, pracovňa, kancelária pre správcu budovy a počítačová učebňa pre Katedru 
marketingovej komunikácie (KMK). 
 V roku 2021 sa začala rekonštrukcia bývalých stajní v tzv. malom dvore na Gondovej ulici na 
akademické centrum UniverSaal. V máji 2021 získala fakulta stavebné povolenie na stavbu 
Obnova objektu bývalých stajní na západnom nádvorí budovy FiF UK – UNIVERSAAL Fajnorovo 
nábrežie 3 v Bratislave. V júni 2021 Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek Rektorátu UK 
ukončilo verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby. Verejný obstarávateľ prijal ponuku spoločnosti 
HSP STAVBY, s. r. o., Hraničná 18, Bratislava. Začiatkom júla 2021 bola uzatvorená zmluva o dielo 
za cenu 178 136,86 eur bez DPH. Stavebník odovzdal stavbu zhotoviteľovi 17. 7. 2021, pričom 
zmluvný termín dokončenia bol dohodnutý na 120 dní. Tento termín sa nepodarilo dodržať, 
dôvodom bolo niekoľko faktorov – neplánovaná obnova štítových stien susednej budovy v správe 
Právnickej fakulty UK v Bratislave, ktorú bolo možné realizovať len z priestoru stavby UniverSaal, 
ďalej to bol nedostatok stavebného materiálu spôsobený pandémiou ochorenia Covid-19 
a napokon aj samotná pandémia tohto ochorenia, ktorá na jeseň 2021 zasiahla zamestnancov 
zhotoviteľa a jeho dodávateľov. V novembri 2021 bol uzatvorený dodatok č. 1 k zmluve o dielo, 
ktorým sa termín dokončenia diela predĺži do 31. 1. 2022. 
 Fakulta v roku 2021 požiadala o dotáciu z Ministerstva kultúry SR na rok 2021 v rámci 
programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok práve na obnovu 
objektu bývalých stajní na UniverSaal, presnejšie na obnovu strešných konštrukcií a strechy. 
Fakulta bola pri tejto žiadosti úspešná a získala z programu Obnovme si svoj dom dotáciu vo výške 
20 000 Eur, ktorá bude vyúčtovaná do konca januára 2022. 
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6.8. Informačné technológie 

Vybavenie FiF UK výpočtovou technikou (stav k 31. 12. 2021) 
Celkový počet počítačov: 1084; všetky sú pripojené na internet 

Tabuľka č. 28 
Počítače – štruktúra 

Zariadenie Počet 

počítače 582 

notebooky 502 

Tabuľka č. 29 
Periférne zariadenia 

Zariadenie Počet 

dataprojektory 161 

tlačiarne 286 

scannery 64 

Tabuľka č. 30 
Počítačové vybavenie pracovísk FiF UK spolu (okrem katedier) 

Zariadenie Počet 

počítače 160 
tlačiarne 65 
notebooky 60 
dataprojektory 90 
scannery 4 

Tabuľka č. 31 
Počítačové vybavenie katedier 

Katedra počítače notebooky tlačiarne dataprojektory 

anglistiky a amerikanistiky 13 8 8 4 

archeológie 15 10 11 2 

archívnictva a PVH 6 14 6 1 

dejín výtvarného umenia 7 4 1 3 

estetiky 10 18 5 3 

etnológie a muzeológie 22 23 10 4 

filozofie a dejín filozofie 19 35 18 4 

germanistiky, nederl. a škand. 19 15 7 3 

jazykov 12 2 8 2 

klasickej a semitskej filológie 8 3 5 1 
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knižničnej a informačnej vedy 28 18 5 2 

kulturológie 16 5 4 2 

logiky a metodológie vied 9 14 2 3 

maďarského jazyka a literatúry 7 12 4 2 

marketingovej komunikácie 14 3 5 1 

muzikológie 10 25 7 2 

pedagogiky a andragogiky 12 4 5 3 

politológie 13 46 7 3 

psychológie 40 44 18 4 

romanistiky 18 9 15 2 

porovnávacej religionistiky 7 6 3 2 

rusistiky a východoeurópskych štúdií 8 8 6 3 

slovenských dejín 10 17 14 2 

slovanských filológií 14 3 5 2 

slovenského jazyka 19 13 10 1 

slovenskej literatúry a literárnej vedy 10 14 7 2 

sociológie 12 24 6 2 

všeobecných dejín 12 14 5 2 

východoázijských štúdií 14 25 9 2 

žurnalistiky 18 6 5 2 
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7.  Činnosť Akademického senátu FiF UK 

 Akademický senát Filozofickej fakulty UK (ďalej len AS FiF UK) sa v roku 2021 zišiel na 
ôsmich riadnych zasadnutiach. Na nich sa jeho členky a členovia venovali všetkým dôležitým 
oblastiam, ktoré sú potrebné pre riadny chod fakulty. Akademický senát tak prerokoval najmä 
opatrenia súvisiace so zabezpečením štúdia a súvisiaceho prijímacieho konania na fakulte. 
Schvaľoval tiež relevantné dokumenty týkajúce sa hospodárenia fakulty. Pomerne veľkú časť 
svojej činnosti venoval aj zabezpečeniu riadneho fungovania jednotlivých organizačných zložiek 
fakulty. Veľmi dôležitou témou viacerých senátnych zasadnutí bola aj novela vysokoškolského 
zákona, ktorá vyvolala veľkú nedôveru značnej časti akademickej obce fakulty. Najmä jej staršie 
verzie ešte zo začiatku roka 2021 veľmi výrazným spôsobom demontovali akademickú 
samosprávu, a preto k nim AS FiF UK zaujal odmietavé stanovisko a aktívne podporil protestné 
aktivity namierené proti novele. Najmä ŠČ AS FiF UK sa v tomto smere počas celého roka 2021 
výrazne angažovala. Ukázala veľmi dobré organizačné schopnosti, či už pri plánovaní diskusií, 
protestov, alebo rôznych happeningov. Prostredníctvom svojich zástupcov a zástupkýň tak 
vytvárala systematický tlak na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
 Chod senátu bol v roku 2021 naďalej poznačený situáciou spojenou s ochorením COVID-19, 
a teda aj opatreniami zavedenými na národnej, ako aj univerzitnej úrovni. Prejavilo sa to najmä 
organizovaním riadnych zasadnutí AS FiF UK prevažne v digitálnom priestore prostredníctvom 
aplikácie MS Teams. Najzásadnejší dopad mali pandemické opatrenia na voľby do 
zamestnaneckej časti AS FiF UK, ktoré sa museli preložiť (viď nižšie). 

Obsadenie mandátov v AS FiF UK a AS UK a vedenie AS FiF UK 

 Vzhľadom na rôzne procedurálne problémy súvisiace aj s mimoriadnou situáciou na 
Slovensku boli voľby do ZČ AS FiF UK presunuté do akademického roka 2021/2022 a uskutočnili 
sa 13. 10. 2021. V dôsledku presunutia volieb do ZČ AS FiF UK sa všetkým jej členom a členkám 
v zmysle platnej legislatívy predĺžil mandát až do konania volieb. Na voľby dohliadala volebná 
komisia, ktorej predsedníčkou bola prof. Gabriela Lubelcová. Prebehli bez problémov a ako 
pozitívne treba zhodnotiť, že volebná účasť bola relatívne vysoká, keďže z 270 členov a členiek 
zamestnaneckej časti akademickej obce sa volieb zúčastnilo až 129 členov a členiek. Mandát 
novozvolených senátorov a senátoriek je tak možné považovať za pomerne silný. V súčinnosti 
s voľbou do ZČ AS FiF UK sa v ten istý deň, teda 13. 10. 2021, konali aj riadne (5 mandátov) 
a doplňujúce (1 mandát) voľby do študentskej časti AS FiF UK. Na organizáciu týchto volieb 
dohliadala volebná komisia, ktorej predsedníčkou bola Mgr. Lucia Chudá.  
 V súvislosti s novými mandátmi v oboch komorách AS FiF UK bolo nutné opätovne voliť celé 
predsedníctvo AS FiF UK. Za predsedníčku ZČ AS FiF UK bola zvolená Dr. Svetlana Kmecová, za 
novú predsedníčku ŠČ AS FiF UK bola zvolená Mgr. Lucia Chudá. Obe sa stali zároveň aj 
podpredsedníčkami AS FiF UK. Za predsedu AS FiF UK na obdobie dvoch rokov bol opätovne 
navrhnutý a na zasadnutí dňa 18. 10. 2021 aj zvolený Dr. Martin Bača.   

 Zoznam nových mandátov v ZČ AS FiF UK: 
Mgr. Martin Bača, PhD. (Katedra archeológie); PhDr. Eva Benková, PhD. (Katedra 
slovenských dejín); Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD. (Katedra anglistiky a 
amerikanistiky); Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. (Katedra porovnávacej religionistiky); 
Mgr. Branislav Dolný, PhD. (Katedra politológie); Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD. 
(Katedra slovenského jazyka); Mgr. Svetlana Kmecová, PhD. (Katedra slovanských 
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filológií); Mgr. Peter Kubínyi, PhD. (Katedra žurnalistiky); Mgr. Jakub Rajčáni, PhD. 
(Katedra psychológie); Mgr. Marián Kabát, PhD. (Katedra anglistiky a amerikanistiky); 
Doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD. (Katedra logiky a metodológie vied); Mgr. Ivan 
Posokhin, PhD. (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií); PhDr. Lukáš Rybár, PhD. 
(Katedra všeobecných dejín); doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD. (Katedra filozofie a dejín 
filozofie); Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD. (Katedra slovenského jazyka); 
PhDr. Hana Smitková, PhD. (Katedra psychológie); Mgr. Tomáš Sovinec, PhD. (Katedra 
germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky); Mgr. Marta Špániová, PhD. (Katedra 
knižničnej a informačnej vedy); Mgr. Ján Tupý, PhD. (Katedra romanistiky); Mgr. Michal 
Uhrin, PhD. (Katedra etnológie a muzeológie);  

 Zoznam nových mandátov v ŠČ AS FiF UK: 
Mgr. Barbora Hurtuková (3dSJ), Damián Samuel Ovečka (2buPESL), Bc. Ivan Dominik 
Greguš (1moHI), Bc. Andrej Ondrejka (1moHI), Filip Bajtoš (2bxFISO) v riadnych voľbách 
a Bc. Adam Kubinec (2moPS) v doplňujúcich voľbách. 

Organizačno-personálne zabezpečenie fakulty 

 V roku 2021 bolo zriadené Stredisko administratívnych činností katedier, čím sa de facto 
reorganizovala štruktúra sekretariátov. V súvislosti s touto zmenou bolo potrebné schváliť nový 
dodatok (č. 3) k Organizačnému poriadku FiF UK. Išlo o jedinú zmenu v základných vnútorných 
predpisoch fakulty. 

Činnosť študentskej časti AS FiF UK 

 Študentská časť AS FiF UK si naďalej príkladne plní svoje záväzky voči študentskej časti 
akademickej obce, a to často aj nad rámec svojich povinností. Je mimoriadne dôležitým 
partnerom pre rozvoj fakulty a nenahraditeľným partnerom pre komunikáciu so študentskou 
časťou akademickej obce (https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-
fif-uk/). V roku 2021, rovnako ako v roku 2020, veľmi aktívne pristupovala aj k riešeniam 
problémov súvisiacich s ochorením COVID-19. Znovu tiež treba vyzdvihnúť  transparentnosť jej 
komunikácie navonok, propagáciu nielen vlastnej činnosti a diania na fakulte a fakultných podujatí 
na sociálnych sieťach.  

Záver 

 Činnosť senátoriek a senátorov AS FiF UK sa neobmedzuje len na vystupovanie a hlasovanie 
na zasadnutiach pléna. Rovnako dôležité, ak nie ešte dôležitejšie, sú aj ich menej exponované 
aktivity, odohrávajúce sa takpovediac v pozadí, či v kuloároch. AS FiF UK nie je len kontrolným, 
ale aj poradným orgánom, jeho členky a členovia sú prostredníkom medzi vedením fakulty 
a ostatnými členkami a členmi akademickej obce. Prevažná väčšina rozhodnutí vedenia fakulty, 
aj tie, ktoré nepotrebujú schválenie od akademického senátu fakulty, sú v závislosti od konkrétnej 
problematiky so senátorkami a senátormi odkonzultované. Predseda AS FiF UK sa pravidelne 
zúčastňuje zasadnutí vedenia FiF UK, kde aktívne zastupuje akademickú obec. Komunikácia 
medzi AS FiF UK a vedením FiF UK je v súčasnosti veľmi dobrá. Rozvoj fakulty je tak vďaka tomuto 
synergickému efektu do ešte väčšej miery kolektívnym dielom celej akademickej obce fakulty. 
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8.  Činnosť Ústrednej knižnice FiF UK 

 Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj 
„knižnica“) je vzdelávacie, kultúrne a informačné pracovisko fakulty a jej hlavná činnosť je 
orientovaná na zabezpečenie knižnično-informačných služieb poslucháčom, pedagogickým 
a vedecko-výskumným pracovníkom a spracovanie údajov do evidencie publikačnej a umeleckej 
činnosti. V rámci svojej činnosti spolupracuje s Akademickou knižnicou UK a ostatnými 
fakultnými knižnicami pri riešení celouniverzitných knižničných úloh. 
 Výkon odborných knižničných činností bol zabezpečovaný prostredníctvom troch oddelení 
– oddelenia nadobúdania a spracovania fondov, bibliograficko-informačného oddelenia 
a oddelenia knižničných služieb. Pod knižnicu spadalo 10 čiastkových knižníc a výpožičné služby 
boli poskytované aj prostredníctvom 6 katedier.  
 Činnosť knižnice aj v roku 2021 bola poznačená pandémiou koronavírusu a s tým súvisiacich 
povinností dodržiavať platné protiepidemiologické opatrenia a nariadené obmedzenia činnosti 
a služieb knižnice. Rozsah poskytovaných knižnično-informačných služieb a výkon práce bol 
operatívne nastavovaný tak, aby knižnica splnila nariadené opatrenia, ale v dovolenom rozsahu 
mohla poskytovať svoje služby používateľom. Ako jedna z mála knižníc na univerzite začala 
poskytovať svoje služby od 22. 2. 2021 (skončenie lockdownu) a jej služby boli dostupné až do 
konca roka; upravovali sa len otváracie hodiny a rozsah poskytovaných služieb podľa aktuálnych 
nariadení a formy výučby. Po dobu obmedzenia služieb boli hromadne posúvané žiadanky, 
termíny výpožičiek a pozastavené sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty. Problémy 
a otázky používateľov knižnica riešila individuálne formou mailu alebo telefonického kontaktu. 
Najväčší a negatívny dosah mali obmedzenia najmä na prezenčné služby knižnice – činnosť 
študovne a čiastkových knižníc (prezenčné výpožičky, osobné konzultácie, referenčné 
a informačné služby a pod.).  
 Prechod na dištančnú formu štúdia a zákaz vychádzania znamenali odchod študentov do 
miest ich trvalého bydliska a obmedzenie prístupu k fondu knižnice. Na kompenzáciu 
informačného výpadku knižnica nasmerovala používateľov na využívanie digitálneho obsahu 
k zakúpeným licencovaným databázam Univerzity Komenského (s možnosťou vzdialeného 
prístupu z domu) a voľne dostupných elektronických zdrojov, ktoré sprístupnila a priebežne 
aktualizovala na webovom sídle knižnice. Ponuka dávala možnosť využiť 534 086 titulov 
elektronických kníh a takmer 57 000 titulov online časopisov dostupných v rámci externých 
informačných zdrojov univerzity.  
 Počas obmedzení výpožičného procesu sa knižnica zamerala na výkon odborných 
knižničných činností v oblasti revízií knižničného fondu, poriadkovej a obsahovej kontroly fondu 
(v roku 2021 to bol fond pedagogiky a andragogiky), postupného odborného spracovania 
nespracovaných publikácií do súborného online katalógu, rozšírenie ponuky titulov na absenčné 
vypožičiavanie, prezentáciu noviniek vo fonde cez výstavky kníh a odborné vzdelávanie 
zamestnancov v oblasti informačného vzdelávania. Knižnica preverila povinnú a odporúčanú 
literatúru vygenerovanú z AIS a jej dostupnosť vo svojom fonde a snažila sa na knižnom trhu získať 
chýbajúce tituly. Problémom bola nedostupnosť titulov z dôvodu vypredania a chýbajúcej 
dotlače. Taktiež bol realizovaný predvýber kníh, ktoré by mohla knižnica zakúpiť z grantu Fondu 
na podporu umenia, posúdené boli návrhy producentov databáz EBSCO a ProQuest na 
zvýhodnené zakúpenie e-verzie kníh, ktoré má knižnica v tlačenej verzii – ponuka zahrňovala 
renomované vydavateľstva ako napr. Oxford University Press, Yale University Press, Taylor & 
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Francis Group, a pod. a podarilo sa kúpiť 43 e-verzií kníh (pre celú univerzitu), ktoré sú už teraz 
prístupné cez online katalóg. V roku 2021 knižnica formou čiastkovej a mimoriadnej revízie 
skontrolovala knižničný fond v rozsahu 13 441 kn. j. (AA, ES, LG, PL, mimoriadna revízia: PD+AD). 
Knižničný fond dislokovaný v čiastkovej knižnici na Katedre pedagogiky a andragogiky bol po 
ukončení pracovného pomeru s knihovníčkou a zrušení tejto čiastkovej knižnice prevzatý do 
centrálneho skladu a bol sprístupnený na absenčné vypožičiavanie (spolu 1516 kn. j.). Jeho 
súčasťou bolo aj zaradenie viac ako 60 nových (dovtedy nespracovaných) dokumentov do 
knižničného fondu. Pokračovalo aj odborné spracovanie historického fondu Historického 
seminára do súborného online katalógu. V roku 2021 sa spracovalo 985 nových záznamov 
a opravilo 48 starých záznamov.  
 Rok 2021 bol rokom, kedy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bolo nevyhnutné 
analyzovať a optimalizovať rozsah a personálne zabezpečenie poskytovania knižnično-
informačných služieb. Výsledky sa dotkli najmä činnosti  čiastkových knižníc pri katedrách a viedli 
k rozhodnutiu utlmiť činnosť na vysunutých pracoviskách a sústrediť zamestnancov a knižničné 
služby na 5 miest (požičovňa, študovňa, Slovanský seminár, Historický seminár a nový 
„Filologický“ seminár). Tieto zmeny budú uvedené do praxe od 1. januára 2022. Práve z dôvodu 
útlmu poskytovania služieb cez čiastkové knižnice boli už v roku 2021 vykonané kroky, ktoré mali 
a majú uľahčiť prístup k týmto fondom. Od konca októbra 2021 boli spustené žiadanky na 
objednanie fondu z čiastkových (katedrových) knižníc a používatelia dostali možnosť si vopred, 
z domu a v čase, ktorý im vyhovuje, objednať knihy, ktoré im knižnica pripravila najneskôr do 
druhého dňa. Podaná žiadanka garantovala prednostný prístup ku knihe a s ohľadom na 
pandemické opatrenia bol tento fond sprístupnený aj pre absenčné výpožičky. Zároveň bol pre 
používateľov sprístupnený aj fond študovní a katedrových knižníc v rozsahu 45 887 kn. j. 

 Nadobúdanie a spracovanie fondov. V roku 2021 bol knižničný fond doplnený o 6 607  
knižničných jednotiek (kn. j.) (medziročný nárast prírastku o 140 kn. j : 2,1%), z toho bolo 4 304 
kníh, 1 366 zväzkov časopisov, 937 záverečných prác. V rámci prírastku bolo kúpou získaných 
2 2248 kn. j. (nárast o 8,7 %) a náklady na nákup knižničného fondu dosiahli 23 196,- €, z toho 
7 200,- € bolo čerpaných z podporeného projektu Fondu na podporu umenia na akvizíciu. 
Akvizičná činnosť zohľadňovala vedno-odbornú profiláciu študijných odborov fakulty, povinnú 
a odporúčanú študijnú literatúru a ponuky knižného trhu. V rámci akvizičnej činnosti mali študenti 
a pedagógovia možnosť posielať návrhy na získanie nového knižničného titulu prostredníctvom 
formulára, ktorý je prístupný na webovej stránke súborného online katalógu. V priebehu roka bolo 
podaných 27 požiadaviek, 13 z nich bolo vybavených zakúpením navrhovaných titulov, 
v ostatných prípadoch išlo o návrhy kníh, ktorými už knižnica disponovala alebo išlo o vypredané 
alebo na trhu nedostupné tituly.  
 Významnú časť knižničného prírastku tvorili dary spolupracujúcich knižníc, iných kultúrnych 
inštitúcií, dary súkromných osôb a pozostalosti významných osobností. Tie umožnili doplniť do 
knižničného fondu tituly, ktoré nie sú dostupné v knižnej predajnej sieti, resp. o tituly, ktoré 
nemali dotlače. Darom knižnica nadobudla 2 721 kn. j., (z toho bolo 1 784 kn. j. darovaných 
publikácií a 937 kn. j. záverečných prác). Knižnica ako dar získala dva exempláre publikácií autorov 
z fakulty vydaných vo Vydavateľstve Univerzity Komenského, v prípade podpisu zmluvy 
o sprístupnení diela aj plný text diela ako súčasť záznamu v súbornom online katalógu. Podobne 
aj v spolupráci s vydavateľstvom Stimul knižnica získala a súčasťou súborného online katalógu sa 
stali plné texty produkcie vydavateľstva vydávanej prostredníctvom licencií otvoreného prístupu. 
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Táto spolupráca s vydavateľstvami a Akademickou knižnicou UK umožnila zaradiť do fondu 
knižnice 31 digitálnych kníh. 
 Používatelia mali v priebehu roka v knižnici prístup k 139 titulom časopisov, z toho bolo 68 
zahraničných titulov a 71 domácich titulov vo vedno-odbornej profilácii knižnice. Pri výbere 
dodávateľa knižnica zohľadňovala najvýhodnejšie cenové ponuky dodávateľov a v komunikácii 
s katedrami sme sa snažili optimalizovať počet odoberaných kusov a miesto sprístupňovania 
časopisov. Pravidelne sa aktualizovali informácie o odoberaných periodikách v celoslovenskom 
súbornom katalógu periodík SR.  
 Z finančných prostriedkov fakulty bol hradený i nákup literatúry (knihy a časopisy) pre 
výmenných partnerov, s ktorými mala knižnica aktívnu domácu a medzinárodnú výmenu. Pre 
výmenných partnerov bolo cielene získaných  16 ks kníh  a 5 titulov časopisov; finančné náklady 
na získanie týchto dokumentov predstavovali čiastku 165 €. Ťažisko výmeny však predstavujú 
fakultné publikácie. Zahraničným výmenným partnerom bolo odoslaných 196 ks zborníkov, 8 
kníh, 28 čísel časopisov. Výmenným partnerom na Slovensko sa zaslalo 121 ks zborníkov, 11 kníh.  
Pre účely výmeny bolo  vynaložených 1 422 € (náklady na nákup knižničných jednotiek + 
poštovné), ale získaná literatúra bola v oveľa vyššej hodnote, keďže od výmenných partnerov bolo 
získaných 193 kníh a 181 zväzkov časopisov v celkovej hodnote 8 627 €. Výmena je efektívny zdroj 
doplňovania knižničného fondu zahraničnými odbornými publikáciami od významných domácich 
a zahraničných inštitúcií a univerzít, ktoré často nie sú dostupné v bežnej distribučnej sieti 
a výmena je jediný spôsob ich získania.   
 Všetky dokumenty sa priebežne menne a vecne katalogizovali a spracované záznamy sa 
stali súčasťou súborného online katalógu. Retrospektívne sa spracúvali  staršie dokumenty 
z centrálneho knižničného fondu a fondu čiastkových knižníc, pričom v roku 2021 bolo 
retrospektívne spracovaných 1 236 kn. j. Súčasťou odborného spracovania bolo aj doplňovanie 
linkov na plný text do záznamov o dokumente a oprava starších záznamov. V roku 2021 bolo do 
súborného online katalógu doplnených 80 linkov na verejne dostupný plný text dokumentu. 
 Knižnica okrem svojich pracovísk po odbornom spracovaní odsúvala knižničný fond do 29 
lokácií v rámci fakulty. Z celkového počtu nadobudnutých kníh – 4 304 kn. j. bolo 2 080 kn.j. 
zaradených do skladu knižnice, 59 kn. j. do študovne; na katedrové knižnice sa odsunulo 2 114 kn. 
j. a z toho 705 kn. j. do príručných knižníc zamestnancov. V súbornom online katalógu Univerzity 
Komenského je 557 352 bibliografických záznamov, ktoré majú 992 105 exemplárov; z toho 
Filozofickej fakulte UK patrí 308 637 bibliografických záznamov (čo je cca 32 %). 

 Poskytovanie knižnično-informačných služieb. V roku 2021 bolo požičaných 53 547 
(medziročný pokles o cca 6,2 %), z toho sa 5 626 kn. j. (nárast o cca 9,1 %) dokumentov požičalo 
prezenčne a 47 921 (pokles o cca 8%) absenčne. Knižnica evidovala 2 103 používateľov (pokles 
o 25 %). Ďalšie medziročné prepady počtu výpožičiek a poklesu registrovaných používateľov sú 
spôsobené najmä protipandemickými opatreniami a na to nadväzujúcimi zmenami rozsahu 
poskytovaných služieb; dištančnou formou výuky, obmedzením pohybu a zdržiavaním sa 
študentov v mieste svojho bydliska.    
 Používatelia na vrátenie kníh využívali i bibliobox, ktorý je umiestnený na prízemí budovy 
fakulty na Gondovej ulici a počas roka bolo takto vrátených 677 kníh. Z dôvodu obmedzenia 
pohybu mnohí využívali aj možnosť vrátiť knihy poštou. Takto bolo vrátených 397 kníh z knižnice 
fakulty.  



58 

 Počas roka knižnica sledovala dodržiavanie výpožičných lehôt a v súlade s výpožičným 
poriadkom boli na univerzitné e-mailové adresy zasielané automatizovane generované avíza 
s upozornením o blížiacom sa konci výpožičnej lehoty (takto zaslaných avíz bolo 9 262) a tiež prvá, 
druhá i tretia upomienka (zaslaných 2 013 upomienok). V prípade porušení knižničného 
a výpožičného poriadku a nedodržaní výpožičnej lehoty knižnica reagovala zaslaním 56 
riaditeľských upomienok a 7 pokusov o zmier. Úspešnosť vymáhaných pokút zostala stabilná, 
používatelia boli usmerňovaní o možnosti úhrady pokút na účet fakulty. Bez väčších problémov sa 
v priebehu roka ukázala aj komunikácia s končiacimi študentmi, ktorí nemali vysporiadané 
záväzky s knižnicou. Zoznamy končiacich študentov boli knižnici poskytované študijným 
oddelením fakulty.  
 Popri realizácii základných knižnično-informačných služieb (absenčné a prezenčné 
výpožičky) knižnica poskytovala aj špecializované knižnično-informačné služby – spracovanie 
rešerší a bibliografických výstupov, zabezpečenie medzinárodnej medziknižničnej služby pre 
pedagógov fakulty, vypožičiavanie dokumentov iným knižniciam a z iných knižníc 
prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, kopírovacie služby a pod. Ich rozsah bol 
ovplyvnený obmedzeniami súvisiacimi s platnou epidemiologickou situáciou. Nemožnosť 
osobných konzultácií a návštev knižnica nahradila konzultáciami v online priestore. Takto 
v priebehu roka vybavila 780 elektronických referenčných služieb (zodpovedaných dopytov cez 
mail). 
 Nariadenia obmedzenia pohybu, opustenia internátov a prechod na dištančnú formu výuky 
obmedzil možnosť knižnice ponúknuť používateľom využívané formy prezentácie jej činnosti 
a služieb. Na začiatku zimného semestra 2021/2022 však knižnica zrealizovala 3 komentované 
prehliadky knižnice pre 43 študentov prvých ročníkov katedry knižničnej a informačnej vedy, 
sociológie a pedagogiky. Zamestnanci mali možnosť zúčastniť sa na cca 20 online podujatiach a 4 
pracovných sedeniach k centrálnej evidencii publikačnej činnosti. Zástupca knižnice bol prítomný 
aj na 4 akreditačných posúdeniach nových študijných programov. V roku 2021 boli v knižnici na 
odbornej stáži 4 študenti katedry knižničnej a informačnej vedy, 1 študent na oddelení 
nadobúdania a spracovania dokumentov a 3 študenti, ktorí prešli všetkými oblasťami výkonu 
odborných knižničných činností.  

 Centrálna evidencia publikačnej činnosti. Knižnica je pracoviskom evidencie publikačnej 
činnosti a v rámci jej zabezpečenia spracovávala publikačnú činnosť pedagogických pracovníkov, 
vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty a poskytovala potrebné výstupy 
a prehľady. Na požiadanie poskytovala odborné poradenstvo k formálnym a obsahovým 
náležitostiam pred vydaním publikácie a k uplatňovaniu postupov pri posudzovaní výstupov 
v procese kategorizácie.  
 Záznamy sa vytvárali v Centrálnej databáze evidencie publikačnej činnosti (CREPČ2) 
a následne sa po konverzii exportovali do lokálnej databázy publikačnej činnosti UK (EviPub). 
Databáza publikačnej činnosti bola priebežne aktualizovaná nielen o nové záznamy 
publikovaných prác, ale aj o citácie a recenzie. Fakulta mala v databáze 53 871 záznamov, z toho 
je 1 069 záznamov s vročením 2021; na práce fakulty je v báze 57 446 ohlasov; 13 719 dokumentov 
bolo citovaných. V priebehu roka bolo z databázy publikačnej činnosti pripravených 93 výstupov 
z publikačnej činnosti pre potreby akreditácie, grantov, postupových konaní alebo na vyžiadanie 
autorov. Z dôvodu konverzie centrálnych systémov EPČ 1 a 2 knižnica vykonávala deduplikáciu 
záznamov, pričom za FiF UK bolo deduplikovaných cca 1 800 záznamov.  
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 Záver. V priebehu roka 2022 pre skvalitnenie knižnično-informačných služieb a evidencie 
publikačnej činnosti sa knižnica zameria na:  

- stabilizáciu a optimalizáciu nastavenia výpožičných služieb, miest výdaja a preberania 
vrátených dokumentov po ukončení obsluhovania bývalých čiastkových (katedrových) knižníc 
zo strany ústrednej knižnice; na komunikáciu, vysvetľovanie a usmerňovanie používateľov,  

- prípravu priestorov knižnice katedry anglistiky a amerikanistiky na rekonštrukciu a vznik 
nového filologického seminára (seminára neslovanských jazykov), logistika a odsun fondov, 
presun služieb a výdaj dokumentov na iné študijné a výdajné miesto knižnice, 

- spoluprácu knižnice s katedrami pri doplňovaní knižničného fondu o nové tituly študijnej 
literatúry, exemplárové posilnenie nákupu najžiadanejších titulov,   

- podporu akvizičnej činnosti knižnice aj cez možné grantové schémy – po vyhlásení výzvy z FPU,  
v spolupráci Akademickou knižnicou UK podať žiadosť o získanie finančných prostriedkov na 
akvizíciu,  

- poskytovanie odborného poradenstva a pomoci v oblasti novej kategorizácie v evidencii 
publikačnej činnosti a v komunikácii s autormi s cieľom dosiahnuť priebežné odovzdávanie 
podkladov k evidencii publikačnej činnosti a dodržiavanie úplnosti zaslaných podkladov,  

- vyčleniť dostatočné finančné prostriedky na nákup knižničného fondu. 
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Štatistika – Ústredná knižnica FiF UK – 2021 
 

Stav knižničného fondu v knižničných jednotkách (kn. j.)   466 788 
 

Ročný prírastok – spolu (kn. j.)  6 607  
(knihy – 4 304; časopisy – 1 366; 

zp – 937) 

z toho:   
 - kúpa – knihy 2 156 
 - kúpa – časopisy 92 
 - výmena – knihy 193 
 - výmena – časopisy 42 
 - dar – knihy 1 722 
 - dar – časopisy 62 
 - záverečné práce 937 (print – 51; e-verzia – 886) 
 - rekatalogizácia – knihy 66 
 - rekatalogizácia – časopisy 1 170 
 - náhrady 167 

 

Vyradené kn. j. 102 
 

Počet dochádzajúcich časopisov spolu: 139 titulov 

 - zahraničné 68 titulov 
 - domáce  71 titulov 

 

Počet kn. j. získaných pre výmenných partnerov  16 kníh + 28 časopisov 

 - knihy/kúpa 3 
 - knihy/výmena 2 
 - knihy/dar 11 
 - časopisy/kúpa   5 titulov / 20 zv. 

 

Finančné náklady na nákup knižničného fondu na FiF UK 59 996 € 

z toho:   
 - rozpočet FiF UK pre Ústrednú knižnicu 16 161 € 
  - z rozpočtu FiF UK knihy 9 635 € 
  - z rozpočtu FiF UK časopisy 6 361 € 
  - z rozpočtu pre výmenu 165 € 
 - granty FPU 7 200 € 
 - granty katedier 36 635 € 

 

Príjmy - zápisné, upomienky 2 819 € 

Poštovné 1 257 € 
 

Počet registrovaných čitateľov 2 103 
 - študenti z FiF UK 

- zamestnanci 
1 336 

249 

Výpožičky spolu 53 547 

 - absenčné 47 921 
 - prezenčné 5 626 

1., 2., 3. upomienka  2 013  

riaditeľská upomienka, pokus o zmier 63 
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Príloha 1  
Zoznam akreditovaných študijných programov FiF UK k 31.  12. 2021 

študijný odbor študijný program 
stupeň 
štúdia 

forma 
štúdia 

(D(enná) 
E(xterná)) 

štandardná 
dĺžka 
štúdia 

akad. 
titul 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

andragogika 1 D 3 Bc. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

pedagogika 1 D 3 Bc. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

pedagogika 2 D 2 Mgr. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo anglického 
jazyka a literatúry 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo anglického 
jazyka a literatúry 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo filozofie 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo filozofie 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo histórie 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo histórie 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo maďarského 
jazyka a literatúry 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo maďarského 
jazyka a literatúry 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo nemeckého 
jazyka v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo nemeckého 
jazyka v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo pedagogiky 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo pedagogiky 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo slovenského 
jazyka a literatúry 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo slovenského 
jazyka a literatúry 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 
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učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo slovenského 
jazyka a literatúry 
v kombinácii (konverzný) 

2 D 2 Mgr. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo estetickej 
výchovy v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

učiteľstvo estetickej 
výchovy v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
germanistika: kultúra 
médií a regiónov 

1 D 3 Bc. 

filológia germánske štúdiá 1 D 3 Bc. 

filológia germánske štúdiá 2 D 2 Mgr. 

vedy o umení a kultúre dejiny umenia 1 D 3 Bc. 

vedy o umení a kultúre umenovedné štúdiá 3 D/E 4/5 PhD. 

filozofia estetika 1 D 3 Bc. 

filozofia estetika 2 D 2 Mgr. 

filozofia estetika 3 D/E 4/5 PhD. 

filozofia filozofia 1 D 3 Bc. 

filozofia filozofia 2 D 2 Mgr. 

filozofia systematická filozofia 3 D/E 4/5 PhD. 

filozofia dejiny filozofie 3 D/E 4/5 PhD. 

mediálne a komunikačné 
štúdiá 

informačné štúdiá 1 D 3 Bc. 

mediálne a komunikačné 
štúdiá 

informačné štúdiá 2 D 2 Mgr. 

mediálne a komunikačné 
štúdiá 

knižničná a informačná 
veda 

3 D/E 4/5 PhD. 

mediálne a komunikačné 
štúdiá 

marketingová 
komunikácia 

1 D 3 Bc. 

mediálne a komunikačné 
štúdiá 

marketingová 
komunikácia 

2 D 2 Mgr. 

mediálne a komunikačné 
štúdiá 

masmediálne štúdiá 3 D 4/5 PhD. 

mediálne a komunikačné 
štúdiá 

Mediálne a komunikačné 
štúdiá 

3 D/E 4/5 PhD. 

vedy o umení a kultúre muzikológia 1 D 3 Bc. 

vedy o umení a kultúre muzikológia 2 D 2 Mgr. 

vedy o umení a kultúre muzikológia 3 D 4/5 PhD. 

vedy o umení a kultúre umenovedné štúdiá 3 D/E 4/5 PhD. 

filológia 
maďarský jazyk - 
editorstvo a vydavateľská 
prax 

1 D 3 Bc. 
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filológia 
maďarský jazyk - 
editorstvo a vydavateľská 
prax 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
východoázijské jazyky 
a kultúry 

1 D 4 Bc. 

filológia 
východoázijské jazyky 
a kultúry 

2 D 2 Mgr. 

filológia východoázijské štúdiá 3 D/E 4/5 PhD. 

filológia 
anglický jazyk a kultúra 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
anglický jazyk a kultúra 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
arabský jazyk a kultúra 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
arabský jazyk a kultúra 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
bulharský jazyk a kultúra 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
bulharský jazyk a kultúra 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
fínsky jazyk a kultúra v 
kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
fínsky jazyk a kultúra v 
kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
francúzsky jazyk a kultúra 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
francúzsky jazyk a kultúra 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
grécky jazyk a kultúra v 
kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
grécky jazyk a kultúra v 
kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
holandský jazyk a kultúra 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
holandský jazyk a kultúra 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
chorvátsky jazyk a kultúra 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
chorvátsky jazyk a kultúra 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
latinský jazyk a kultúra v 
kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
latinský jazyk a kultúra v 
kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
maďarský jazyk a kultúra 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 
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filológia 
maďarský jazyk a kultúra 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
nemecký jazyk a kultúra v 
kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
nemecký jazyk a kultúra 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
portugalský jazyk a 
kultúra v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
portugalský jazyk a 
kultúra v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
rumunský jazyk a kultúra 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
rumunský jazyk a kultúra 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
ruský jazyk a kultúra 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
ruský jazyk a kultúra 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
slovenský jazyk a kultúra 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
slovenský jazyk a kultúra 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
španielsky jazyk a kultúra 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
španielsky jazyk a kultúra 
v kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
švédsky jazyk a kultúra 
v kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
švédsky jazyk a kultúra v 
kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia 
taliansky jazyk a kultúra v 
kombinácii 

1 D 3 Bc. 

filológia 
taliansky jazyk a kultúra v 
kombinácii 

2 D 2 Mgr. 

filológia translatológia 3 D/E 4/5 PhD. 

historické vedy religionistika 1 D 3 Bc. 

historické vedy religionistika 2 D 2 Mgr. 

historické vedy religionistika 3 D/E 4/5 PhD. 

filológia románske štúdiá 1 D 3 Bc. 

filológia románske štúdiá 2 D 2 Mgr. 

filológia 
ruské a východoeurópske 
štúdiá 

1 D 3 Bc. 

filológia 
ruské a východoeurópske 
štúdiá 

2 D 2 Mgr. 

filológia slavistika 3 D/E 4/5 PhD. 
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filológia slovanské štúdiá 1 D 3 Bc. 

filológia slovanské štúdiá 2 D 2 Mgr. 

filológia stredoeurópske štúdiá 1 D 3 Bc. 

filológia stredoeurópske štúdiá 2 D 2 Mgr. 

filológia slovakistické štúdiá 1 D 3 Bc. 

filológia 
slovenský jazyk a 
literatúra 

1 D 3 Bc. 

filológia 
slovenský jazyk a 
literatúra 

2 D 2 Mgr. 

filológia slovenská literatúra 3 D/E 4/5 PhD. 

filológia slovenský jazyk 3 D/E 4/5 PhD. 

filológia literárna veda 3 D/E 4/5 PhD. 

filológia všeobecná jazykoveda 3 D/E 4/5 PhD. 

mediálne a komunikačné 
štúdiá 

žurnalistika 1 D 3 Bc. 

mediálne a komunikačné 
štúdiá 

žurnalistika 2 D 2 Mgr. 

mediálne a komunikačné 
štúdiá 

teória a dejiny žurnalistiky 3 D/E 4/5 PhD. 

historické vedy archeológia 1 D 3 Bc. 

historické vedy archeológia 2 D 2 Mgr. 

historické vedy archeológia 3 D/E 4/5 PhD. 

historické vedy archívnictvo 1 D 3 Bc. 

historické vedy archívnictvo 2 D 2 Mgr. 

historické vedy 
archívnictvo, muzeológia 
a digitalizácia 
historického dedičstva 

1 D 3 Bc. 

historické vedy 
archívnictvo, muzeológia 
a digitalizácia 
historického dedičstva 

2 D 2 Mgr. 

historické vedy pomocné vedy historické 3 D/E 4/5 PhD. 

historické vedy etnológia 1 D 3 Bc. 

historické vedy 
etnológia a kultúrna 
antropológia 

2 D 2 Mgr. 

historické vedy 
etnológia a kultúrna 
antropológia 

3 D/E 4/5 PhD. 
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historické vedy história 1 D 3 Bc. 

historické vedy história 2 D 2 Mgr. 

historické vedy slovenské dejiny 3 D/E 4/5 PhD. 

historické vedy všeobecné dejiny 3 D/E 4/5 PhD. 

historické vedy 
muzeológia a kultúrne 
dedičstvo 

1 D 3 Bc. 

historické vedy 
muzeológia a kultúrne 
dedičstvo 

2 D 2 Mgr. 

vedy o umení a kultúre kulturológia 1 D 3 Bc. 

vedy o umení a kultúre kulturológia 2 D 2 Mgr. 

vedy o umení a kultúre kulturológia 3 D/E 4/5 PhD. 

politické vedy politológia 1 D 3 Bc. 

politické vedy politológia 2 D 2 Mgr. 

politické vedy politológia 3 D/E 4/5 PhD. 

psychológia psychológia 1 D 3 Bc. 

psychológia psychológia 2 D 2 Mgr. 

psychológia klinická psychológia 3 D/E 4/5 PhD. 

sociológia a sociálna 
antropológia 

sociológia 1 D 3 Bc. 

sociológia a sociálna 
antropológia 

sociológia 2 D 2 Mgr. 

sociológia a sociálna 
antropológia 

sociológia 3 D/E 4/5 PhD. 

filozofia – historické vedy filozofia – religionistika 1 D 3 Bc. 

filozofia – historické vedy filozofia - história 1 D 3 Bc. 

filozofia – sociológia a 
sociálna antropológia 

filozofia - sociológia 1 D 3 Bc. 

vedy o umení a kultúre – 
historické vedy 

dejiny umenia – história 1 D 3 Bc. 

filológia – mediálne 
a komunikačné štúdiá 

editorstvo a vydavateľská 
prax (maďarský jazyk) – 
informačné štúdiá 

1 D 3 Bc. 

filológia – vedy o umení a 
kultúre 

germanistika – 
muzikológia 

1 D 3 Bc. 

filológia – mediálne 
a komunikačné štúdiá 

germanistika – 
informačné štúdiá 

1 D 3 Bc. 

historické vedy – filológia história – slovanské štúdiá 1 D 3 Bc. 

historické vedy história – religionistika 1 D 3 Bc. 

historické vedy  história – muzeológia 1 D 3 Bc. 
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historické vedy – vedy 
o umení a kultúre 

história – muzikológia 1 D 3 Bc. 

historické vedy – 
mediálne a komunikačné 
štúdiá 

história – informačné 
štúdiá 

1 D 3 Bc. 

historické vedy – filozofia etnológia – filozofia 1 D 3 Bc. 

historické vedy etnológia – religionistika 1 D 3 Bc. 

historické vedy etnológia – muzeológia 1 D 3 Bc. 

historické vedy – filológia 
etnológia – slovanské 
štúdiá 

1 D 3 Bc. 

historické vedy – filológia etnológia – germanistika 1 D 3 Bc. 

historické vedy – vedy 
o umení a kultúre 

etnológia – muzikológia 1 D 3 Bc. 

historické vedy etnológia – história 1 D 3 Bc. 

mediálne a komunikačné 
štúdiá – historické vedy 

informačné štúdiá – 
muzeológia 

1 D 3 Bc. 

historické vedy – 
učiteľstvo a pedagogické 
vedy 

muzeológia - pedagogika 1 D 3 Bc 
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Príloha 2  
Zoznam odborov habilitačného a inauguračného konania, v ktorých má 

FiF UK právo konať habilitácie a predkladať návrhy na vymenovanie 
profesorov –  k 31. 12. 2021 

archeológia  
etnológia  
filozofia  
estetika 
knižnično-informačné štúdiá 
kulturológia 
masmediálne štúdiá 
muzikológia 
orientálne jazyky a kultúry 
politológia 
prekladateľstvo a tlmočníctvo 
psychológia 
religionistika 
slovanské jazyky a literatúry 
slovenské dejiny 
slovenský jazyk a literatúra 
sociológia 
teória a dejiny žurnalistiky 
teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 
všeobecná jazykoveda 
všeobecné dejiny 
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Príloha 3 
Oblasť hospodárenia –  tabuľková časť 

 



Číslo 
riadku Dotácia / program Bežné dotácie Kapitálové 

dotácie Dotácie spolu

A B C=A+B
1 Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov [R2] 7 087 281 0 7 087 281
2 - Podprogram 077 11 7 087 281 7 087 281
3 Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť [R4+R5+R6+R7+R8] 4 737 373 0 4 737 373
4    - Prvok 077 12 01 4 390 690 X 4 390 690
5    - Prvok 077 12 02 324 615 X 324 615
6    - Prvok 077 12 03 X X 0
7    - Prvok 077 12 04 X X 0
8    - Prvok 077 12 05 22 067 X 22 067
9 Dotácia na rozvoj vysokej školy [R10] 0 0 0

10 - Podprogram 077 13 0
11 Dotácia na sociálnu podporu študentov [R12+R13+R14] 235 726 0 235 726
12    - Prvok 077 15 01)* 80 674 X 80 674
13    - Prvok 077 15 02 141 325 X 141 325
14    - Prvok 077 15 03 13 727 X 13 727
15 Spolu [R1+R3+R9+R11] 12 060 380 0 12 060 380

)* uvádza sa  skutočne poskytnutá dotácia na sociálne a tehotenské štipendiá  (spolu)
Vypracoval: Lýdia Brichtová

 

Tabuľka č. 1: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR
 poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2021  na programe 077 

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita Komenského v Bratislave
Názov fakulty:  Filozofická fakulta



Číslo 
riadku Položka Bežné dotácie Kapitálové 

dotácie Dotácie spolu

A B C=A+B

1 Dotácie z kapitol štátneho rozpočtu okrem kapitoly MŠVVaŠ SR  (na zdroji 111) 
[SUM(R1a:R1...)] 105 174 0 105 174

1a Ministerstvo kultúry 20 000 20 000
1b APVV - SAV, Univerzity (spoluriešitelia) 85 174 85 174

0
2 Dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov [SUM(R2a:R2...)] 4 500 0 4 500
2a Grant Nadácie Tatrabanky 4 500 4 500
2b 0

0
3 Ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie [SUM(R3a:R3...)] 0 0 0
3a 0
3b 0

0
4 Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie [SUM(R4a:R4...)] 668 305 0 668 305
4a Višegrádsky fond 7 462 7 462
4b Holanské kráľovstvo, Kórejska ambasáda, Španielske kráľovstvo 40 673 40 673
4c Horizon 2020 (rurALLURE, IMMERSE, EQUAL4EUROPE) 201 961
4d Erasmus, SAIAC 315 822
4e ostatné zahraničné granty-  Konfucius 101 412
4f ostatné zahraničné granty od zahr. Inštitúcií 975

0
5 Spolu [R1+R2+R3+R4] 777 979 0 777 979

Vypracoval: Ing. Feriancová
Nórsky a finančný mechanizmus patrí do R3 (ide o prostriedky poskytnuté Úradom vlády SR, na inom zdroji ako 111)

Tabuľka č. 2: Príjmy verejnej vysokej školy v roku 2021 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií 
 z  kapitoly MŠVVaŠ SR a okrem  prostriedkov EÚ  (štrukturálnych  fondov)

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita Komenského v Bratislave
Názov fakulty: Filozofická fakulta



Hlavná činnosť Podnikateľská 
činnosť Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť Hlavná činnosť Podnikateľská 
činnosť

A B C D E=C-A F=D-B
1 Tržby za vlastné výrobky (účet 601) [SUM(R2:R5)] 0 0 0 0 0 0
2 - vysokoškolské podniky 0 0
3 - študentské domovy 0 0
4 - študentské jedálne 0 0
5 - ostatné tržby za vlastné výrobky 0 0
6 Tržby z predaja služieb (účet 602) [SUM(R7:R10)] 93 030 15 757 103 235 19 627 10 204 3 870
7 - z ubytovania študentov (účet 602 001) 0 0
8 - zo stravných lístkov študentov a doktorandov (účet 602 009) 0 0
9 - z ubytovania a stravovania iných fyzických osôb (účet 602 008 a 602 010) 0 0
10 - iné analyticky sledované výnosy (účty 602 002-007, 602 011-018, 602 099, 602 199) 93 030 15 757 103 235 19 627 10 204 3 870
11 Tržby za predaný tovar (účet 604) 0 0
12 Zmeny stavu zásob vlastnej výroby (účtová skupina 611-614) 0 0
13 Aktivácia (účet 621-624) 0 0
14 Pokuty a penále (účet 641+642) 0 0
15 Platby za odpísané pohľadávky  (účet 643) 48 0 -48
16 Úroky (účet 644) [R17+R18] 0 0 0 51 0 51
17 - z dotačného účtu  (účet 644 001) 0 0
18 - z ostatných účtov  (účet 644 002) 51 0 51
19 Kurzové zisky  (účet 645) 0 0
20 Výnosy zo školného (účet 648) [SUM(R21:R25)] 309 571 0 194 675 0 -114 896 0
21 - školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia účet 648 001 380 693 163 858 -216 835 0
22 - školné od cudzincov (§ 92 ods. 9 zákona) účty  648 002, 648  023 0 0
23 - za cudzojazyčné štúdium dennou formou, 648 010 0 0
24 - školné od externých študentov (§ 92 ods. 4  zákona)  účet 648 020,648011 -71 722 28 417 100 139 0
25 - poplatky za súbežné štúdium (§ 92, ods. 5) účet  648 026 600 2 400 1 800 0
26 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom (účet 648) [SUM(R27:R32)] 60 065 0 66 636 0 6 571 0
27 - poplatky za prijímacie konanie (§ 92, ods. 10)  účet 648 003 54 690 57 873 3 183 0
28 - poplatky za rigorózne konanie (§ 92, ods. 11) účet 648 004 2 363 8 010 5 648 0
29 - poplatky za rigorózne konanie - vydanie diplómu účet 648 005 0 0
30 - poplatky za vydanie dokladov o štúdiu, účet  648 006, 2 348 271 -2 077 0
31 - poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia (§92, ods. 15, účet 648 024) 664 483 -182 0
32 - poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu (§92, ods. 15, účet 648 025) 0 0
33 - výnosy  účtu 648 (648 007-8, 648 009, 648 016, 648 018-19, 648 022, 648 099) 57 381 101 159 43 778 0
34 Iné ostatné výnosy (účet 646, 649) [SUM(R35:R44)] 13 255 0 4 022 0 -9 233 0
35 - dary (účet 649 009) (646 001) (646 002) 0 0
36 - výnosy z dedičstva  (účet 649 010) 0 0
37 - výnosy z duševného vlastníctva (účet 649 011) 0 0
38 - oprava výnosov minulých účtovných období (účet 649 013) 0 0
39 - použitie prostriedkov fondov (účet 649 014) 0 0
40 - použitie prostriedkov výnosov budúcich období - projekty  (účet 649 015) 0 0
41   - príspevok na úhradu výdavkov zahraničných študentov/lektorov  (649 016) 0 0
42 - dobropisy minulých období (účet 649 017) 2 809 984 -1 825 0
43 - vložné na konferencie (649 018) 0 0
44 - ostatné výnosy (účty 649 001-8, 649 012, 649 019-026, 649 098, 649 099) 10 446 3 038 -7 408 0

Tabuľka č. 3: Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2020 a 2021

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita Komenského v Bratislave
Názov fakulty: Filozofická fakulta

Číslo 
riadku Položka

2020 2021 Rozdiel 2021-2020
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45 Tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651) 0 0
46 Výnosy z dlhodobého finančného majetku (účet 652) 0 0
47 Tržby z predaja cenných papierov a podielov (účet 653) 0 0
48 Tržby z predaja materiálu (účet 654) 0 0
49 Výnosy z krátkodobého finančného majetku  (účet 655) 0 0
50 Výnosy z použitia fondov (účet 656) [SUM(R51:R55)]   1) 25 998 0 40 612 0 14 615 0
51 - rezervného fondu (účet 656 100) X X 0 X
52 - štipendijného fondu (účet 656 200) 24 882 X 39 184 X 14 302 X

53 - fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami 
  (účet 656 300) X X 0 X

54 - fondu reprodukcie (účet 656 400) 2) X X 0 X
55 - ostatných fondov (účet  656 510, 656 520) 1 116 X 1 429 X 313 X
56 Výnosy z precenenia cenných papierov (účet 657) 0 0
57 Výnosy z nájmu majetku  (účet 658) 43 746 49 669 0 5 923
58 Prijaté príspevky od iných organizácií (účet 662) 728 310 749 020 20 710 0
59 Prijaté príspevky od fyzických osôb (účt 663) 0 0
60 Príspevky z podielu zaplatenej dane (účet 665) 0 0
61 Prijaté príspevky z verejných zbierok (účet 667) 0 0
62 Vnútroorganizačné prevody výnosov (účet 670) 99 535 42 091 -57 444 0
63 Prevádzkové dotácie (účet 691) 12 995 400 12 767 996 -227 404 0
64 z toho: 0 0
65 - zúčtovanie dotácie zo ŠR na DN a HM vo výške odpisov 16 875 17 185 310 0

66 Spolu [R1+R6+SUM(R11:R16)+R19+R20+R26+R34+SUM(R45:R50)+SUM(R56:R63)] 14 283 008,91 59 551 14 027 356 69 346 -255 653 9 796

Vypracoval: Ing. Feriancová 14 342 559,44 14 096 701,81 súčet HČ+PČ

0

1) V R50-54 sa uvedú výnosy účtované v súvislosti s použitím  príslušného fondu.  
2)   Výnosy z Fondu reprodukcie možno účtovať len v súvislosti s krytím nákladov na vedenie príslušného bankového účtu a nákladov vyplývajúcich z kurzových strát
      v zmysle  16a ods. 8 zákona. 
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Číslo 
riadku Položka 2020 2021

A B
1 Výnosy zo školného  [SUM (R2:R5)] 309 571 194 675
2 - za súbežné štúdium v dennej forme  (§ 92 ods. 5, 648 026) 600 2 400
3 - za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme (§ 92 ods. 6) (648 001) 380 693 163 858
4  - za cudzojazyčné štúdium dennou formou (§ 92 ods. 8 a 9) (648 002, 648 010, 648 023)
5 - za externú formu štúdia (§ 92 ods. 4) (648 020, 648 011) -71 722 28 417
6 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM (R8:R13)] 60 065 66 636
7 - za prijímacie konanie (§ 92 ods. 12 zákona) (účet 648 003) 54 690 57 873
8 - za rigorózne konanie (§ 92 ods. 13 zákona) (účet 648 004) 2 363 8 010
9 - za vydanie diplomu za rigorózne konanie (§ 92 ods. 14 zákona)  (účet 648 005) 
10 - za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 92 ods. 15 zákona) (účet 648 006) 2 348 271

11 - za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia v štátnom jazyku a v jazyku požadovanom študentom a ich kópií  
(§ 92 ods. 15 zákona) (účet 648 024) 664 483

12  - za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu (§ 92 ods. 15 zákona) (účet 648 025) 
13 Základ pre prídel do štipendijného fondu 76 259 33 252
14 Návrh na prídel do štipendijného fondu 89 470 38 775

Vypracoval: Ing. Feriancová

Tabuľka č. 4: Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom  
v rokoch 2020 a 2021 

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita Komenského v Bratislave
Názov fakulty:  Filozofická fakulta



Hlavná činnosť Podnikateľská 
činnosť Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť Hlavná činnosť Podnikateľská 
činnosť

A B C D E=C-A F=D-B
1 Spotreba materiálu (účet 501) [SUM(R2:R13)] 263 083 1 445 271 626,99 205 8 544 -1 240
2 - knihy, časopisy a noviny  (účet 501 001,501 051) 62 733 75 023 12 290 0

3
- chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby  (účet 
501 002, 501 052) 0 0

4 - kancelárske potreby a materiál   (účet 501 003, 501 053) 15 634 171 11 977 -3 658 -171
5 - papier  (účet 501 004, 501 054) 5 109 6 713 1 604 0
6 - pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu  (účet 501 007, 501 057) 172 788 616 0
7 - čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby (účet 501 008, 501 020) 11 214 346 5 876 -5 337 -346

8 - stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál
 (účet 501 009) 1 058 1 328 270 0

9 - potraviny (účet 501 010) 4 426 4 426 0
10 - DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika  (účet 501 011) 105 233 928 113 702 8 469 -928
11 - DHM - nábytok (účet 501 012) 9 678 6 644 -3 034 0

12 - iné analyticky sledované náklady (účty 501 005-006, 501 013-018, 501 019, 
501077) 34 028 26 484 -7 543 0

13 - ostatný materiál (účet 501 099, 501 030, 501 513, 501 516, 501 519, 501 599) 18 225 18 665 205 440 205
14 Spotreba energie (účet 502) [SUM(R15:R20)] 117 410 9 552 111 589 4 981 -5 821 -4 571
15 - elektrická energia (účet 502 001, 502 051) 26 404 1 494 24 928 1 314 -1 476 -181
16 - tepelná energia  (účet 502 002, 502 052) 20 150 14 837 -5 313 0
17 - vodné a stočné  (účet 502 003, 502 053) 5 952 64 5 704 31 -248 -32
18 - plyn  (účet 502 004, 502 054) 64 905 7 994 66 120 3 636 1 215 -4 358
19 - palivá  (účet 502 005, 502 055) 0 0
20 - ostatné energie (502 099) 0 0
21 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (účet 503) X X X X   
22 Predaný tovar (účet 504) [SUM(R23:R26)] 0 0 0 0 0 0
23 - vysokoškolské podniky 0 0
24 - študentské domovy 0 0
25 - študentské jedálne 0 0
26 - ostatný predaný tovar 0 0
27 Opravy a udržiavanie (účet 511) [SUM(R28:R34)] 140 928 417 340 226 60 199 298 -357
28 - opravy a udržiavanie stavieb  (účet 511 001) 126 335 327 196 200 862 0

29 - opravy a udržiavanie strojov, prístrojov, zariadení a inventára  (účet 511 002, 
511 052) 9 266 8 844 60 -423 60

30 - opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov  (účet 511 003) 417 2 044 2 044 -417
31 - opravy a udržiavanie prostriedkov IT  (účet 511 004) 261 261 0
32 - údržba a opravy meracej techniky, telovýchovných  zariadení ...(účet 511 005) 0 0
33 - iné analyticky sledované náklady (účet 511 006-008, 511 056) 587 428 -159 0
34 - ostatná údržba a opravy (účet 511 099) 4 740 1 454 -3 286 0

Tabuľka č. 5: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2020 a 2021

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita Komenského v Bratislave
Názov fakulty:  Filozofická fakulta

Číslo 
riadku Položka

2020 2021 Rozdiel 2021-2020
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35 Cestovné (účet 512) [SUM(R36:R37)] 28 109 8 52 396 0 24 287 -8
36 - domáce cestovné  (účet 512 001, 512 051) 12 809 8 9 203 -3 606 -8
37 - zahraničné cestovné  (účet 512 002, 512 003, 512 004, 512 005, 512 052) 15 300 43 192 27 892 0
38 Náklady na reprezentáciu (účet 513) 7 390 878 19 657 12 266 -878
39 Ostatné služby (účet 518) [SUM(R40:R54)]   480 784 6 249 584 051 7 491 103 266 1 242
40 - prenájom priestorov  (účet 518 001) 8 036 70 9 265 1 229 -70
41 - prenájom zariadení (účet 518 002) 1 420 56 8 277 6 858 -56
42 - vložné na konferencie  (účet 518 004, 518 054) 8 652 17 123 8 471 0
43 - ďalšie vzdelávanie zamestnancov  (účet 518 005) 0 0
44 - telefón, fax  (účet 518 006, 518 056) 576 29 567 38 -8 10
45 - počítačové siete a prenosy údajov  (účet 518 007) 0 0
46 - poštovné  (účet 518 008, 518 058) 21 371 17 279 -4 092 0
47 - odvoz odpadu  (účet 518 009, 518 059) 5 364 6 439 1 075 0
48 - revízie zariadení (účet 518 010) 8 615 177 5 037 90 -3 578 -87
49 - čistenie verejných priestranstiev (účet 518 011) 0 0
50 - dopravné služby (účet 518 012, 518 512) 3 108 451 2 211 11 -896 -440
51 - drobný nehmotný majetok  (účet 518 014) 8 711 12 084 3 372 0
52 - používanie plavárne (účet 518 019) 0 0

53 - iné analyticky sledované náklady (účty 518 003, 518 013, 518 015-018, 518 020-
030, 518 031-034 , 518 040, 518 041, 518 529, 518 530, 518 599, 518 099, ) 414 931 5 467 505 767 7 352 90 836 1 885

54 - ostatné služby (účet  518 035) 0 0
55 Mzdové náklady (účet 521)  [SUM(R56:R57)] 7 938 722 10 815 7 979 810 14 155 41 088 3 340
56  - MZDY (účty 521 001-008, 521 012, 521 013) 7 732 585 9 033 7 678 027 8 588 -54 558 -445
57  - OON [SUM(R58:R60)] 206 137 1 783 301 782 5 567 95 645 3 785
58       - dohody o vykonaní práce - externí účitelia (účet 521 009) 4 660 86 2 129 54 -2 531 -32

59       - dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti
        (účet 521 010) 197 799 1 697 287 979 4 939 90 180 3 242

60     - dohody o brigádnickej práci študentov (účet 521 011) 3 678 11 675 575 7 996 575
61 Zákonné sociálne poistenie (účet 524) 2 734 296 3 606 2 744 699 4 355 10 403 748
62 Ostatné sociálne poistenia (účet 525) 13 874 13 847 -27 0
63 Zákonné sociálne náklady (účet 527) [SUM(R64:R69)] 358 340 0 248 627 0 -109 714 0
64  - tvorba sociálneho fondu  (účet 527 001) 82 463 62 907 -19 556 0
65  - príspevok zamestnancom na stravovanie  (účet 527 002, 527 052) 116 426 114 195 -2 231 0
66  - zákonné odstupné, odchodné  (účet 527 003) 140 107 52 786 -87 322 0
67  - náhrada príjmu pri PN (účet 527 004) 4 783 5 349 567 0
68  - ochranné pracovné pomôcky podľa Zákonníka práce (účet 527 005) 0 0
69  - ostatné zákonné sociálne náklady (účet 527 006, 527 099) 14 562 13 390 -1 172 0
70 Ostatné sociálne náklady (účet 528)  0 0
71 Daň z motorových vozidiel (účet 531) 242 0 -242
72 Daň z nehnuteľnosti (účet 532) 881 1 135 0 254
73 Ostatné dane a poplatky (účet 538) 9 049 1 32 498 2 23 449 1
74 Ostatné náklady (účtová skupina 54) [R75+ R76] 1 309 158 624 1 228 954 532 -80 203 -93
75 - Ostatné náklady účty 541 až 548 24 192 168 0
76 - Iné ostatné  náklady (účet 549) [SUM(R77:R83)] 1 309 134 624 1 228 762 532 -80 371 -93
77  - štipendiá doktorandov  (účet 549 001, 549 016, 549 017) 988 111 597 603 -390 508 0
78  - bankové poplatky (účet 549 002) 295 77 397 23 102 -53
79  - úhrada výnosov z úrokov na dotačnom účte (účet 549 003) 0 0 2 z 3  



80  - poistné náklady (havarijné, majetok, na študentov) (účet 549 004, 549 014, 549 
015, 549 054) 892 548 1 761 508 869 -39

81  - štipendiá z vlastných zdrojov (549 007-010, 549 019, 549 020, 549 022) 24 882 39 184 14 302 0
81a     - Podpora štud. so špecifickými potrebami podľa §100  (549 018) 0 0
82  - iné analyticky sledované náklady (účet 549 005-006, 549 012) 54 350 337 012 282 662 0
83  - ostatné iné náklady (účet 549 021, 549 098, 549 099, 549 011, 549 013) 240 605 252 806 12 201 0

84 Odpisy, predaný majetok a opravné položky (účtová skupina 55: 551 až 558) 
[SUM(R85:R92)] 545 785 1 488 343 115 1 488 -202 671 0

85  - odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií zo ŠR 
(účet 551 100, 551 121, 551 123, 551 001, 551 003) 16 875 17 185 310 0

86
 - odpisy ostatného DN a HM (účet 551 002, 551 130, 551 131, 551 133, 551 200, 
551 221, 551 223, 551 400, 551 500, 551 521, 551 900, 551 921, 551 923) 64 251 1 488 65 156 1 488 905 0

86a  - odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií z EÚ (zo 
štrukturálnych fondov) (účet 551 004, 551 300, 551 321, 551 323 ) 0 0

87 - ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552, 553, 554, 557, 558, 559) 0 0
88 - náklady na tvorbu rezervného fondu (účet 556 100) 0 0
89 - náklady na tvorbu štipendijného fondu (účet 556 200) 464 659 260 774 -203 885 0
90 - náklady na tvorbu fondu reprodukcie (účet 556 400) (z predaja a likvidácie 0 0

91 - náklady na tvorbu fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami 
  (účet 556 300) 0 0

92 - náklady na tvorbu ostatných fondov (účty  556 510, 556 520) 0 0
93 Poskytnuté príspevky (účtová skupina 56: 562 a 563) 19 547 2 586 -16 961 0
94 Vnútroorganizačné prevody nákladov (účtová skupina 57) 97 845 -97 845 0
95 Daň z príjmov (účtová skupina 59: 591 až 595) 9 0 -9

96
Spolu [R1+R14+R21+R22+R27+R35+R38+R39+R55+SUM (R61:R63) +SUM 
(R70:R74)+R84+R93+R94+R95] 13 966 477 36 216 13 973 681 34 405 7 204 -1 812

Vypracoval: Ing. Feriancová 14 002 683,83 14 008 085,26
Pozn. v R90 ide o náklady na tvorbu FR z predaja a likvidácie majetku = 
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z toho:

Zamestnanci 
platení z 
dotácie 

MŠVVaŠ SR

Náklady na mzdy 
poskytované z 

dotácie MŠVVaŠ 
SR  (v Eur)

A B C D=A+C E F G H=E+G I=H/D/12
1 Vysokoškolskí učitelia spolu [SUM(R2:R6)] 268 262 0 268 5 790 853 5 557 981 180 176 5 971 028 1 860
2 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "profesor"                 *) 38,510 38,510 0,000 39 1 130 005,09 1 098 469,59 44 024,50 1 174 030 2 541
3 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "docent" 70,126 70,126 0,000 70 1 668 408,01 1 632 296,44 41 775,91 1 710 184 2 032
4 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "odborný asistent" 138,024 134,847 0,000 138 2 654 517,09 2 526 359,28 82 206,63 2 736 724 1 652
5 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "asistent" 0 0 0
6 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "lektor" 20,872 18,872 0,000 21 337 922,34 300 855,63 12 168,50 350 091 1 398
7 Odborní zamestnanci 35,501 34,453 1,910 37 497 437,32 482 019,79 23 329,48 520 767 1 160

z toho:
8 - na oblasť IT 4,400 4,400 0,000 4 65 155,84 64 155,84 2 900,00 68 056 1 289
9 Administratívni zamestnanci spolu [SUM(R10:R12)]                         48 48 0 48 789 205 777 004 40 052 829 257 1 442
10 - zamestnanci zaradení na rektorátoch 0 0 0
11 - zamestnanci zaradení na dekanátoch 32,801 32,801 0,000 33 617 364,40 609 568,40 34 025,25 651 390 1 655
12 - zamestnanci zaradení na ostatných pracoviskách 15,119 15,119 0,000 15 171 840,47 167 435,97 6 027,00 177 867 980
13 Výskumní pracovníci alebo umeleckí pracovníci 9,643 2,252 0,292 10 138 565,94 42 736,03 15 409,54 153 975 1 292

14 Prevádzkoví zamestnanci okrem zamestnancov študentských 
domovov a jedální 18,817 18,817 0,000 19 210 246,85 210 246,85 3 650,00 213 897 947

15 Zamestnanci osobitne financovaných súčastí verejnej vysokej školy 
(špecifiká) z R1, R7, R9, R13, R14  spolu [SUM(R15a:R15...)]                                                46 46 0 0 835 067 834 164 27 102 862 168 0

15a Malé odbory FiF UK 34,151 34,151 0,000 34 642 109,64 641 206,64 22 741,00 664 851 1 622
15b Zahraniční lektori 11,719 11,719 0,000 12 192 956,90 192 956,90 4 360,50 197 317 1 403
15c 0 0 0
15d 0 0 0

0
16 Zamestnanci študentských domovov 0 0 0
17 Zamestnanci študentských jedální 0 0 0
18 Spolu [R1+R7+R9+R13+R14+R16+R17] 379 365,80 2 381,62 7 426 308 7 069 987,98 262 617 7 688 924 1 679

Vypracoval: Ing. Feriancová

- prvýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách s plným týždenným pracovným časom, ktorý sa rovná ich prepočítanému počtu, a to pracovným úväzkom v hlavnom zamestnaní; 
- druhýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného, a to svojím pracovným úväzkom v ďalšom pracovnom pomere. 
Do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného sa títo zamestnanci započítavajú dvakrát na rozdiel od evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách, v ktorom sú započítaní iba raz. 

pozn.1): rozdiel medzi údajom, vykazovaným v stĺpci T6_R18_SH a údajom v T5_R56_(SC+SD) uviesť v komentári : rozdiel = 2 308,81 € - nevyčerpaná dovolenka r. 2021

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 
2021

z toho:

Priemerné 
platy

Pre účely výpočtu počtu zamestnancov bola použitá metóda - Priemerný evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný počet - je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov 
za sledované obdobie prepočítaných na plnú zamestnanosť podľa dĺžky pracovných úväzkov zamestnancov, resp. podľa skutočne odpracovaných hodín. U zamestnancov, ktorí vykonávajú v organizácii činnosť v ďalšom pracovnom pomere, sa 
výpočet priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného na plne zamestnaných skladá z dvoch častí : 

Náklady na mzdy  
poskytované z 
prostriedkov 

štátneho rozpočtu   
(v Eur)

Náklady na 
mzdy 

poskytované z 
iných zdrojov 

 (v Eur)

Počet 
zamestnancov 

platených z 
prostriedkov 

štátneho 
rozpočtu

*) medzi profesorov sa započítava aj funkčné zaradenie "hosťujúci profesor"

Počet 
zamestnancov 

platených z 
iných zdrojov

Počet 
zamestnancov 

spolu

Kategória zamestnancov

Č
ísl

o 
ri

ad
ku

Tabuľka č. 6: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2021

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita Komenského v Bratislave
Názov fakulty:  Filozofická fakulta

Náklady na mzdy 
spolu

 (v Eur)



Výpočet

z toho:

Ženy platené 
z dotácie 

MŠVVaŠ SR

Náklady na mzdy 
poskytované z 

dotácie MŠVVaŠ 
SR  (v Eur)

A B C D=A+C E F G H=E+G I=H/D/12 J
1 Vysokoškolskí učitelia spolu [SUM(R2:R6)] 139 136 0 139 2 904 805 2 790 954 72 709 2 977 514 1 787 1 938

2 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "profesor"                 
*) 14,090 14,090 0,000 14 411 296,71 406 782,71 9 755,50 421 052 2 490 2 570

3 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "docent" 36,700 36,700 0,000 37 878 235,57 862 625,00 15 820,00 894 056 2 030 2 035
4 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "odborný asistent" 72,015 69,788 0,000 72 1 355 758,43 1 281 472,16 35 265,10 1 391 024 1 610 1 699
5 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "asistent" 0 0 0 0
6 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "lektor" 16,038 15,038 0,000 16 259 513,91 240 073,84 11 868,50 271 382 1 410 1 357
7 Odborní zamestnanci 26,401 25,353 1,910 28 375 580,34 361 162,81 19 149,48 394 730 1 162 1 154

z toho:
8 - na oblasť IT 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0,00 0,00 0 0 1 289
9 Administratívni zamestnanci spolu [SUM(R10:R12)]                         40 40 0 40 608 416 597 073 33 890 642 306 1 334 1 997
10 - zamestnanci zaradení na rektorátoch 0 0 0 0
11 - zamestnanci zaradení na dekanátoch 27,001 27,001 0,000 27 460 572,30 452 776,30 29 425,25 489 998 1 512 2 319
12 - zamestnanci zaradení na ostatných pracoviskách 13,119 13,119 0,000 13 147 843,22 144 296,72 4 465,00 152 308 967 1 065
13 Výskumní pracovníci alebo umeleckí pracovníci 4,540 1,000 0,292 5 60 885,26 17 962,65 9 191,54 70 077 1 209 1 370

14 Prevádzkoví zamestnanci okrem zamestnancov študentských 
domovov a jedální 11,734 11,734 0,000 12 111 485,44 111 485,44 1 650,00 113 135 803 1 185

15
Zamestnanci osobitne financovaných súčastí verejnej vysokej 
školy (špecifiká) z R1, R7, R9, R13, R14  spolu 
[SUM(R15a:R15...)]                                                

31 31 0 0 561 884 560 981 16 957 578 840 0 0

15a Malé odbory FiF UK 21,901 21,901 0,000 22 415 219,06 414 316,06 12 896,00 428 115 1 629 1 610
15b Zahraniční lektori 8,885 8,885 0,000 9 146 664,78 146 664,78 4 060,50 150 725 1 414 1 370
15c 0 0 0 0
15d 0 0 0 0

0
16 Zamestnanci študentských domovov 0 0 0 0
17 Zamestnanci študentských jedální 0 0 0 0
18 Spolu [R1+R7+R9+R13+R14+R16+R17] 222 214 2 224 4 061 171 3 878 638 136 590 4 197 762 1 563 1 844

Vypracoval: Ing. Feriancová

- prvýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách s plným týždenným pracovným časom, ktorý sa rovná ich prepočítanému počtu, a to pracovným úväzkom v hlavnom zamestnaní; 
- druhýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného, a to svojím pracovným úväzkom v ďalšom pracovnom pomere. 
Do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného sa títo zamestnanci započítavajú dvakrát na rozdiel od evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách, v ktorom sú započítaní iba raz. 

pozn.1): rozdiel medzi údajom, vykazovaným v stĺpci T6_R18_SH a údajom v T5_R56_(SC+SD) uviesť v komentári  
*) medzi profesorov sa započítava aj funkčné zaradenie "hosťujúci profesor"

Priemerné 
platy mužov

Pre účely výpočtu počtu zamestnancov bola použitá metóda - Priemerný evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný počet - je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov 
za sledované obdobie prepočítaných na plnú zamestnanosť podľa dĺžky pracovných úväzkov zamestnancov, resp. podľa skutočne odpracovaných hodín. U zamestnancov, ktorí vykonávajú v organizácii činnosť v ďalšom pracovnom 
pomere, sa výpočet priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného na plne zamestnaných skladá z dvoch častí : 

Tabuľka č. 6a: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2021   -   len  ženy  a výpočet priemerného platu mužov

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita Komenského v Bratislave
Názov fakulty:  Filozofická fakulta

Č
ísl

o 
ri

ad
ku

Kategória zamestnancov - žien

Priemerný evidenčný prepočítaný počet žien za rok 2021
Náklady na mzdy  

poskytované z 
prostriedkov 

štátneho rozpočtu   
(v Eur)

z toho: Náklady na 
mzdy 

poskytované z 
iných zdrojov 

 (v Eur)

Náklady na mzdy 
spolu

 (v Eur)

Priemerné 
platy žien

Počet žien 
platených z 

prostriedkov 
štátneho 
rozpočtu

Počet žien 
platených z 

iných zdrojov
Počet žien spolu



Číslo 
riadku Položka

z  dotácií 
(ostatné kódy 

okrem kódu 13)

z iných zdrojov
 kód 13 Náklady spolu

A B C = A+B

1 Náklady na štipendiá doktorandov v dennej forme štúdia spolu 890 760 890 760 

2 Počet osobomesiacov interných doktorandov spolu za 2021 1 029 1 029 

3 Priemerný mesačný náklad na doktoranda 865,66 0,00 865,66 

Vypracoval: Lýdia Brichtová
Pod pojmom "interný doktorand" sa rozumie doktorand , ktorému vysoká škola vypláca štipendium 
v zmysle § 54 zák. č. 131/2002 Z.z.o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tabuľka č. 7: Náklady verejnej vysokej školy na štipendiá doktorandov v dennej forme štúdia v roku 2021 

Názov verejnej vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov fakulty:  Filozofická fakulta

V prípade, že ešte niektorá VVŠ vypláca doktorandské štipendiá pozadu (ako "mzdy 



Finančné 
prostriedky  

 (v Eur)

Počet študentov 
poberajúcich 

sociálne 
štipendium

Finančné 
prostriedky  

 (v Eur)

Počet študentov 
poberajúcich 

sociálne 
štipendium 

A B C D

1 Výdavky na sociálne štipendiá (§ 96 zákona) za kalendárny rok 169 750 X 142 660 X

2 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v osobomesiacoch 
1) X 709 X 600

3 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá  2) X 156 X 80

4 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. predchádzajúceho roka  
[R4_SC = R6_SA]                         83 776 X 144 663 X

5 Príjem z dotácie poskytnutej na sociálne štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly     
MŠVVaŠ k 31.12. 230 637 X 72 874 X

6 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. bežného roka [R4+R5-R1]                         144 663 X 74 877 X

7 Priemerné štipendium na 1 študenta na mesiac  [R1_SA/R2_SB resp. R1_SC/R2_SD] 239 X 238 X

Vypracoval: Lýdia Brichtová
1) V stĺpcoch B a D sa uvádza prepočítaný počet študentov určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované sociálne štipendium 
2) V stĺpcoch B a D sa uvádza celkový (fyzický) počet študentov, ktorým bolo v príslušnom kalendárnom roku poskytnuté sociálne štipendium bez ohľadu na počet mesiacov. 

Tabuľka č. 8: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť  sociálne štipendiá  (§ 96 zákona) 
za roky 2020 a 2021

2020 2021

PoložkaČíslo 
riadku

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita Komenského v Bratislave
Názov fakulty:  Filozofická fakulta uvádzajú sa štipendiá vyplatené zo štátneho rozpočtu, kód v CRŠ: 1



Finančné 
prostriedky  

 (v Eur)

Počet študentov 
poberajúcich 

tehotenské 
štipendium

Finančné 
prostriedky  

 (v Eur)

Počet študentov 
poberajúcichtehot
enské štipendium 

A B C D

1 Výdavky natehotenské štipendiá (§ 96 zákona) za kalendárny rok X X 8 200 X

2 Počet študentov poberajúcich tehotenskée štipendiá v osobomesiacoch 
1) X X X 35

3 Počet študentov poberajúcich tehotenské štipendiá  2) X X X 12

4 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. predchádzajúceho roka  
[R4_SC = R6_SA]                         

X X X X

5 Príjem z dotácie poskytnutej na tehotenské štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly     
MŠVVaŠ k 31.12.

X X 7 800 X

6 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. bežného roka [R4+R5-R1]                         X X -400 X

Vypracoval: Lýdia Brichtová
1) V stĺpcoch B a D sa uvádza prepočítaný počet študentiek určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované tehotenské štipendium 
2) V stĺpcoch B a D sa uvádza celkový (fyzický) počet študentiek, ktorým bolo v príslušnom kalendárnom roku poskytnuté motivačné štipendium bez ohľadu na počet mesiacov. 

Tabuľka č. 8a: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť  tehotenské štipendiá  (§ 96b zákona) 
za roky 2020 a 2021

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita Komenského v Bratislave
Názov fakulty:  Filozofická fakulta uvádzajú sa štipendiá vyplatené zo štátneho rozpočtu, kód v CRŠ: 21

Číslo 
riadku Položka

2020 2021



2020 2021 2020 2021
A B C D

1 Projektovaná lôžková kapacita študentského domova k 31. 12. kalendárneho 
roka (v počte miest) X X

2 Počet ubytovaných študentov (vrátane interných doktorandov)2)  v X X
3 Priemerný  prepočítaný počet ubytovaných študentov [(R2/12] X X 0 0

4 Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas výučbového obdobia (10 
mesiacov) X X

5 Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas hlavných prázdnin (od 
interných doktorandov) a počty ubytovaných študentov

6 Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské domovy (vrátane zmluvných 
zariadení a valorizácie miezd ŠJ) X X

7 Ostatné výnosy zo študentských domovov X X
8 Výnosy zo študentských domovov v kalendárnom roku spolu [SUM(R4:R7)] 0 0 X X
9 Náklady študentských domovov  spolu [R10+R11] 0 0 X X

10 - náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení)- mzdy a odvody X X
11 - náklady študentských domovov  (bez zmluvných zariadení) - ostatné X X
12 Rozdiel výnosov a nákladov na študentské domovy v kalendárnom roku  [R8-R9] 0 0 X X
13 Priemerné ročné náklady na jedného ubytovaného študenta [R9/R3] 0 0 X X

2) uvádzajte počet denných študentov I. a II. stupňa štúdia počas výučbového obdobia, najviac však 10 mesiacov  a denných študentov III. stupňa štúdia (doktorandov)  vrátane 
hlavných prázdnin maximálne 12 mesiacov

Tabuľka č. 9: Údaje o systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady1) študentských domovov 
(bez zmluvných zariadení) za roky 2020 a 2021

Číslo 
riadku Položka

Náklady / Výnosy Počty ubytovaných

Názov verejnej vysokej školy: 

1) výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti sa neuvádzajú



Číslo 
riadku Položka 2020 2021

A B
1 Výnosy2) študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov spolu [R2+R5]  12 043 6 940
2 Tržby jedální súvisiace so stravovaním študentov v kalendárnom roku spolu [R3+R4] 0 0
3 - tržby za stravné lístky študentov
4 - ostatné tržby súvisiace so stravovaním študentov
5 Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské jedálne spolu [R6+R7-R8] 12 043 6 940
6 - zostatok nevyčerpanej dotácie (+)/ nedoplatok dotácie (-) z predchádzajúcich rokov [R6_SB=R8_SA] 11 827 22 988
7 - účelová dotácia v danom kalendárnom roku 23 204 11 141
8 - prenos zostatku dotácie do nasledujúceho kalendárneho roku [R6+R7-R15] 22 988 27 190

9 Náklady na činnosť študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov za kalendárny rok 8 602 6 940

z toho:
10  - náklady na jedlá študentov3)

11 Rozdiel výnosov a nákladov študentských jedální súvisiacich so stravovaním študentov  [R1-R9] 3 441 0

12 Počet vydaných jedál študentom  v kalendárnom roku  8 602 4 957
13 - počet vydaných jedál študentom vo vlastných stravovacích zariadeniach3)
14 - počet vydaných jedál študentom v zmluvných zariadeniach 4) 8 602 4 957
15 Nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na jedlá podľa metodiky                                      12 043 6 940
16 Priemerné náklady  na jedlo študenta v Eur [R10/R13] 0 0

Vypracoval: Ing. Feriancová

4) uvádzajú sa všetky jedlá vydané študentom v zmluvných zariadeniach, na ktoré sa poskytuje dotácia

Tabuľka č. 10: Údaje o20 systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady1) študentských jedální 
za roky 2020 a 2021

1) výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti sa neuvádzajú, neuvádzajú sa ani výnosy a náklady súvisiace so stravovaním zamestnancov
2) všetky údaje o výnosoch a nákladoch  sa uvádzajú v Eur
3) uvádzajú sa jedlá vydané študentom len vo vlastnej jedálni, na ktoré sa poskytuje dotácia

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita Komenského v Bratislave
Názov fakulty:  Filozofická fakulta



2020 2021
A B

1 Stav fondu reprodukcie k 1.1. 399 445 563 836
2 Tvorba fondu reprodukcie v kalendárnom roku spolu [SUM(R3:R8)] 230 130 255 603
3 - tvorba fondu z hospodárskeho výsledku (účet 413  111)  1) 164 391 189 895
4 - tvorba fondu z odpisov (účet 413 116) 65 739 65 708
5 - tvorba fondu z výnosov z predaja (a likvidácie) majetku (účet 413 117)
6 - tvorba fondu prevodom z rezervného fondu (účet  413 114)
7 - tvorba fondu z darov a z dedičstva (účet 413 112)
8 - ostatná tvorba (účet 413 113) 2) 

9 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie majetku  z fondu reprodukcie [R1+R2] 629 574 819 438

10 Dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu  (111)

10a Dotácia na kapitálové výdavky z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov vrátane 
spolufinancovania)

11 Zostatok kapitálovej dotácie z predchádzajúceho roku (z dotácií na R10 a R10a)

12 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku z úverov

13 Iné zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku (v danom roku 
vrátane zostatkov na týchto zdrojoch)

14 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku spolu [SUM(R9:R13)] 629 574 819 438
Vypracoval: Ing. Feriancová

*) zdroj 131H, 131I, 131J  len za ŠD..... ????p. Filčáková
2) ostatná tvorba fondu reprodukcie v zmysle § 16a ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách v znení neskorších predpisov (kreditné úroky a kurzové zisky)
1) vrátane tvorby z nerozdeleného zisku z minulých rokov

Tabuľka č. 11: Zdroje verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého  majetku v rokoch 2020 a 2021

Číslo 
riadku Položka

Objem zdrojov

Názov verejnej vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 



A B C D E F G=A+B+C+D+E+F
1 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 11 393 11 393

z toho:
2 - nákup softvéru 11 393 11 393
3 Nákup budov a stavieb 0

4 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 
náradia [SUM(R5:R10)] 0 0 0 0 0 0 0

5 - interiérové vybavenie  (713 001) 0
6 - telekomunikačná technika  (713 003) 0
7 -  výpočtová technika  (713 002) 0

8  - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a 
náradie (713 004) 0

9   - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, 
náradie a materiál  (713 005) 0

10 -komunikačná infraštruktúra (713 006) 0
11 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 0
12 Prípravná a projektová dokumentácia 0
13 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 8 174 44 848 53 021
14 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 0
15 Nákup ostatného dlhodobého majetku 0
16 Iné nezaradené 0

17
Výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie 
dlhobého majetku spolu 
[R1+SUM(R3:R4)+SUM(R11:R16)]

0 0 8 174 0 0 56 241 64 414

Vypracoval: Ing. Feriancová

Čerpanie bežnej 
dotácie v roku 

2021 
prostredníctvom 

fondu reprodukcie 

Celkové výdavky 
na obstaranie a 

technické 
zhodnotenie 
dlhodobého 

majetku

Tabuľka č. 12: Výdavky verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2021

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Čerpanie z 
úveru

Čerpanie kapitálovej 
dotácie v roku 2021
zo štátneho rozpočtu 

(111)

Čerpanie z 
iných zdrojov 
(napr. z 131x, 

...)

Číslo 
riadku Položka

Čerpanie 
kapitálovej dotácie 

v roku 2021
z prostriedkov EÚ 

(štrukturálnych 
fondov)

Čerpanie 
z ostatných 

zdrojov 
prostredníctvom 

fondu 
reprodukcie 



2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
A B C D E F G H I J K=A+C+E+G+I L=B+D+F+H+J

1 Stav fondu k 1.1. kalendárneho roku 
[R1_SB = R12_SA ...] 423 932 535 384 37 776 258 000 548 166 675 035 1 474 2 868 17 211 16 096 1 028 560 1 487 383 

2 Tvorba fondu v kalendárnom roku spolu 
SUM(R3:R10) 111 452 128 742 230 130 255 603 466 052 262 383 1 393 1 609 1 4 501 809 028 652 838 

3 - tvorba fondu z výsledku hospodárenia 1) 111 452 128 742 164 391 189 895 1 393 1 609 1 393 1 609 278 629 321 856 

4 - tvorba fondu z odpisov X X 65 739 65 708 X X X X X X 65 739 65 708 

5   - tvorba fondu z predaja alebo likvidácie 
majetku X X X X X X X X 0 0 

6 - tvorba fondu prevodom z rezervného X X 0 0 
7 - tvorba fondu z darov a z dedičstva 1 4 501 1 4 501 
8 - tvorba fondu z dotácie 2) X X X X 375 189 221 999 X X 375 189 221 999 

9 - tvorba fondu z výnosov zo školného X X X X 89 470 38 775 X X X X 89 470 38 775 

10 - ostatná tvorba 2) 0 0 

11 Čerpanie fondu k 31. 12. kalendárneho 
roku

9 906 11 393 339 183 331 369 1 116 1 429 350 206 344 190 

12 Stav fondu k 31.12. kalendárneho roku 
[R1+R2-R11] 535 384 664 126 258 000 502 210 675 035 606 050 2 868 4 477 16 096 19 168 1 487 383 1 796 031 

13
Krytie fondu finančnými prostriedkami 
na osobitnom bankovom účte 3) k 31.12.

0 0 5 850 5 850 0 0 0 0 0 0 5 850 5 850 

Vypracoval: Ing. Feriancová 66 644 221 999
1) vrátane tvorby z nerozdeleného zisku z minulých rokov
2) len ak umožňuje zákon

T13_R4_SD=T5_R86_SC+SD sa nerovná o sumu 936 eur - bežná dotácia použitá na kapitálové výdavky
Rozdiel T13_R11_SF=T8_R1_SC+T19_R1_SC+T8a_R5_SC+T20_R3_(SD+SD) = 400 € predstavuje nižšiu dotáciu na tehotenské štipendiá než boli vyplatené.

Fondy spolu

3) uvádza sa v prípade, ak si vysoká škola vytvorila osobitný bankový 
účet na krytie fondu - napríklad  fondu reprodukcie

Tabuľka č. 13: Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2020 a 2021

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Číslo 
riadku Fondy VVŠ

Rezervný fond Fond reprodukcie Štipendijný fond
Fond na podporu štúdia 

študentov so špecifickými 
potrebami

Ostatné fondy



Číslo 
riadku Bankový účet Stav účtu k 31.12.2021 Čísla účtov v tvare IBAN

A B C

1 Účty v Štátnej pokladnici spolu 
[SUM(R2:R16)] 8 269 877

2 dotačný účet VVŠ 4 377 407 SK91 8180 0000 0070 0024 1287                   
SK89 8180 0000 0070 0014 9464

3 - bežné účty okrem účtov uvedených v 
  R4:R6 0

4     - bežné účty pre študentské domovy
5     - bežné účty pre študentské jedálne

6     - bežné účety na riešenie úloh vedy a
      výskumu  zo SR, resp.zahraničia 

7 devízové účty
8 účty rezervného fondu 0 SK39 8180 0000 0070 0008 3143
9 účty fondu reprodukcie 5 850 SK08 8180 0000 0070 0008 3119

10 účty štipendijného fondu 575 463 SK61 8180 0000 0070 0008 3135

11 účty fondov na podporu štúdia študentov so 
špecifickými potrebami

12 účty ostatných fondov
13 účty sociálneho fondu 119 724 SK83 8180 0000 0070 0008 3127
14 účty podnikateľskej činnosti 600 935 SK64 8180 0000 0070 0008 3178
15    účty termínovaných vkladov
16 bežné účty - zábezpeka

17 ostatné bankové účty v Štátnej pokladnici 
mimo účtov uvedených v R2:R16 2 590 496

SK36 8180 0000 0070 0008 3100                           
SK38 8180 0000 0070 0013 7578                                   
SK42 8180 0000 0070 0008 3186

18    účty mimo Štátnej pokladnice spolu
19 Peniaze na ceste (účet 261)

20 Stav bankových účtov v ŠP spolu 
[R1+R18+R19] 8 269 876,88

Vypracoval: Ing. Feriancová

Tabuľka č. 16: Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej školy
   k 31. decembru 2021

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita Komenskéhov Bratislave
Názov fakulty: Filozofická fakulta



z EÚ spolufinanco-
vanie zo ŠR z EÚ spolufinanco-

vanie zo ŠR z EÚ spolufinanco-
vanie zo ŠR

A B C D E=A+C F=B+D
1 zdroj 11S  + 13S spolu 0 0 0 0 0 0
2 zdroj 11S1; 13S1 x x 0 x
3 zdroj 11S2; 13S2 x x x 0
4 zdroj 11T  + 13T spolu 0 0 0 0 0 0
5 zdroj 11T1; 13T1 x x 0 x
6 zdroj 11T2; 13T2 x x x 0
7 zdroj 1AA + 3AA spolu 0 0 0 0 0 0
8 zdroj 1AA1; 3AA1 x x 0 x
9 zdroj 1AA2; 3AA2 x x x 0
10 zdroj 1AC + 3AC spolu 0 0 0 0 0 0
11 zdroj 1AC1; 3AC1 x x 0 x
12 zdroj 1AC2; 3AC2 x x x 0

13 Dotácie z kapitoly MŠVVaŠ SR spolu 
[R1+R4+R7+R10] 0 0 0 0 0 0

14 Dotácie z iných kapitol spolu 
[R15+R18+R21+....] *) 0 0 0 0 0 0

15 zdroj 1AB + 3AB spolu 0 0 0 0 0 0
16 zdroj 1AB1; 3AB1 x x 0 x
17 zdroj 1AB2; 3AB2 x x x 0
18 zdroj 1AM + 3AM spolu 0 0 0 0 0 0
19 zdroj 1AM1; 3AM1 x x x
20 zdroj 1AM2; 3AM2 x x x 0
21 zdroj 1AJ + 3AJ spolu 0 0 0 0 0 0
22 zdroj 1AJ1; 3AJ1 x x 0 x
23 zdroj 1AJ2; 3AJ2 x x x 0
23a
23b

24 Dotácie z prostriedkov EÚ spolu [R13+R14] 0 0 0 0 0 0

*) za riadok 23 uveďte ďalšie zdroje, ktoré boli poskytnuté z EÚ a z iných kapitol

Tabuľka č. 17: Príjmy verejnej vysokej školy z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie 
zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR a z iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2021

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita Komenského v Bratislave
Názov fakulty:  Filozofická fakulta

Číslo 
riadku Položka

Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácie spolu



Číslo 
riadku Položka Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácia spolu

A B C=A+B
nadrezortná veda a technika

1 Program 06K [SUM(R2+R3+R4+R5)] 627 001 0 627 001
2  - Podprogram 06K 11 627 001 627 001
3  - Podprogram 06K 12            0
4
5 0

zabezpečenie mobilít v súlade s medzinárodnými zmluvami 
6  - Prvok 021 02 03  323 468 323 468
7  - Podprogram 05T 08 51 875 51 875

8 Ostatné dotácie [SUM(R8a..R8x)] 0 0 0

8a (uviesť zoznam všetkých dotácií, každú na zvláštny riadok, 
napr. podprogram 026 05) 0

9 Spolu [R1+R6+R7+R8] 1 002 344 0 1 002 344
Vypracoval: Ing. Feriancová

Tabuľka č. 18: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR 
poskytnuté mimo programu 077 a mimo príjmov z prostriedkov EÚ (zo štrukturálnych fondov) v roku 2021 

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita Komenského v Bratislave
Názov fakulty:  Filozofická fakulta



Náklady na 
štipendiá

Počet študentov  
poberajúcich 
štipendium 

Náklady na 
štipendiá

Počet študentov  
poberajúcich 
štipendium

A B C D

1 Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy (§ 97 zákona) spolu 
[R2+R5+R8+R11+R14+R17]            24 882    105            39 184    193

2 - prospechové [R3+R4] 0 0                    -      0
3   - poskytnuté jednorázovo
4   - poskytované mesačne 1)

5 -za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia [R6+R7]            12 117    50            12 546    72
6   - poskytnuté jednorázovo            12 117    50            12 546    
7   - poskytované mesačne 1) 72
8 -za dosiahnutie vynikajúceho výsledku vo výskume a vývoji [R9+R10]              9 505    39            23 468    108
9   - poskytnuté jednorázovo              9 505    39            23 468    108
10   - poskytované mesačne 1)

11 - za umeleckú alebo športovú činnosť [R11+R12]                                                                    1 860    12                 870    6
12   - poskytnuté jednorázovo              1 860    12                 870    6
13   - poskytované mesačne 1)

14 - na sociálnu podporu [R15+R16]              1 400    4              2 300    7
15   - poskytnuté jednorázovo              1 400    4              2 300    7
16   - poskytované mesačne 1)

17 - iné nezaradené 0 0                    -      0
18   - poskytnuté jednorázovo
19   - poskytované mesačne 1)

20 Počet študentov poberajúcich  štipendiá z vlastných zdrojov 2) X 82 X 193
Vypracoval: Lýdia Brichtová

uvádzajú sa len štipendiá vyplatené z vlastných zdrojov, v CRŠ kód 9

Do tabuľky sa uvádzajú aj motivačné štipendiá doktorandov, nie však "normálne" štipendiá doktorandov podľa platovej tabuľky!!

1) V stĺpcoch B a D sa uvádza prepočítaný počet študentov určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované štipendium 
2) V stĺpcoch B a D sa uvádza celkový (fyzický) počet študentov, ktorým bolo v príslušnom roku poskytované štipendium .

Tabuľka č. 19: Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2020 a 2021 

Číslo 
riadku Položka

2020 2021

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita Komenského v Bratislave
Názov fakulty:  Filozofická fakulta



mot. štipendiá podľa 
§ 96a, ods.1, písm. a)

(kód v CRŠ: 19)2)

mot. štipendiá podľa 
§ 96a, ods.1, písm. b)

(kódy v  CRŠ: 
4, 5, 6, 7, 8)3)

mot. štipendiá podľa 
§ 96a, ods.1, písm. a)

(kód v CRŠ: 19)2)

mot. štipendiá podľa 
§ 96a, ods.1, písm. b)

(kódy v  CRŠ: 
4, 5, 6, 7, 8)3)

A B C D

1 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) na motivačné 
štipendiá k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka          0 0 0

2 Príjem z dotácie na motivačné štipendiá z kapitoly MŠVVaŠ SR v 
kalendárnom roku  144 552 141 325

3 Výdavky na motivačné štipendiá v kalendárnom roku 144 552 141 325

4
Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. 
kalendárneho roka   [R1+R2-R3]                       

0 0 0 0

5 Počet študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium 1) 145 200

Vypracoval: Lýdia Brichtová

2) uvádzajú sa len motivačné štipendiá vyplatené podľa § 96a, ods.1, písm. a) (kód CRŠ 19)
3) uvádzajú sa len motivačné štipendiá vyplatené podľa § 96a, ods.1, písm. b) (kódy v  CRŠ: 4, 5, 6, 7, 8)

 

Tabuľka č. 20: Motivačné štipendiá  v rokoch 2020 a 2021  (v zmysle § 96a zákona )  

Názov verejnej vysokej školy:  
Názov fakulty:  

2021

1) v riadku 5 sa uvedie celkový fyzický počet študentov (pričom 1 študent sa počíta za 1 fyzickú osobu), ktorým bolo vyplatené motivačné štipendium v kalendárnom roku 

2020

PoložkaČíslo 
riadku



Zvyšok prijatej 
kapitálovej dotácie 

zo štátneho rozpočtu 
používanej na 

kompenzáciu odpisov 
majetku z nej 
obstaraného

Zvyšok prijatej 
kapitálovej dotácie 

z prostriedkov EÚ 
(štrukturálnych 

fondov) používanej 
na kompenzáciu 

odpisov majetku z 
nej obstaraného

Bežná dotácia 
na úlohy 
budúcich 
období 

Prostriedky zo 
zahraničných 
projektov na 

budúce aktivity

Ostatné Spolu

Zvyšok prijatej 
kapitálovej dotácie 

zo štátneho rozpočtu 
používanej na 
kompenzáciu 

odpisov majetku z 
nej obstaraného

Zvyšok prijatej 
kapitálovej 

dotácie z 
prostriedkov EÚ 
(štrukturálnych 

fondov) používanej 
na kompenzáciu 

odpisov majetku z 
nej obstaraného

Bežná dotácia 
na úlohy 
budúcich 
období 

Prostriedky zo 
zahraničných 
projektov na 

budúce aktivity

Ostatné Spolu

A B C D E F = A+B+C+D+E G H I J K L= G+H+I+J+K

1 -37 492,52 53 533,40 3 974 571,20 181 751,97 135 548,36 4 307 912,41 -10 765,44 53 533,40 4 386 493,25 141 021,98 238 840,35 4 809 123,54

-54 677,07 53 533,40

T21_R1_SA + T11_R10_SB -T5_R85_SC = T21_R1_SG

T21_R1_SB + T11_R10a_SB - T5_R86a_SC = T21_R1_SH

Tabuľka č. 21: Štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich období v rokoch 2020 a 2021 

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

upravený vzorec o sumu 43 911,63 € (44 847,63 € KD z predchádzajúcich rokov, ktorú sme dostali v roku  2021 - BD na KV 936,-€) 

Vypracoval: Ing. Feriancová

Číslo 
riadku

Stav k 31. 12. 2020 Stav k 31. 12. 2021



Číslo 
účtu Účet Číslo 

riadku

Výnosy
v hlavnej činnosti

2020

Výnosy
hlavnej činnosti

2021 

Rozdiel 2021-
2020

A B C
601 Tržby za vlastné výrobky 39 0
602 Tržby z predaja služieb 40 0
604 Tržby za predaný tovar 41 0
611 Zmenaq stavu zásob ned. výroby 42 0
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0
623 Aktivácia dlhodobého nehmot. majetku 48 0
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majet. 49 0
641 Zmluvné pokuty a penále 50 0
642 Ostatné pokuty a penále 51 0
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0
644 Úroky 53 0
645 Kurzové zisky 54 0
646 Prijaté dary 55 0
647 Osobitné výnosy 56 0
648 Zákonné poplatky-školné 57 0
649 Iné ostatné výnosy 58 0
651 Tržby z predaja dlhodobého majetku 59 0
652 Výnosy z dlhodobého finančného maj. 60 0
653 Tržby z predaja cenných papierov a pod. 61 0
654 Tržby z predaja materiálu 62 0
655 Výnosy z krátkod. finančného majetku 63 0
656 Výnosy z použitia fondu 64 0
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0
658 Výnosy z nájmu majetku 66 0
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 0
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0
664 Prijaté členské príspevky 70 0
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0
691 Dotácie 73 0

74 0 0 0
75 0 0 0

591 Daň z príjmov 76 0
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0

78 0 0 0

Účtová trieda 6 spolu r.39 až r. 73
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74-r.38

Výsledok hospod.  po zdanení r. 75-(r.76 + r.77) 

Tabuľka č. 22: Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2021 v oblasti sociálnej podpory študentov 

Názov verejnej vysokej školy:   
Názov fakulty:  



Číslo 
účtu Účet Číslo 

riadku

Náklady
hlavnej činnosti

2020

Náklady
hlavnej činnosti

2021

Rozdiel 2021-
2020

A B C
501 Spotreba materiálu 01 0
502 Spotreba energie 02 0
504 Predaný tovar 03 0
511 Opravy a udržiavanie 04 0
512 Cestovné 05 0
513 Náklady na reprezentáciu 06 0
518 Ostatné služby 07 0
521 Mzdové náklady 08 0
524 Zákonné soc. poistenie a zdr.pois. 09 0
525 Ostatné sociálne poistenie 10 0
527 Zákonné sociálne náklady 11 0
528 Ostatné sociálne náklady 12 0
531 Daň z motorových vozidiel 13 0
532 Daň z nehnuteľností 14 0
538 Ostatné dane a poplatky 15 0
541 Zmluvné pokuty a penále 16 0
542 Ostatné pokuty a penále 17 0
543 Odpísanie pohľadávky 18 0
544 Úroky 19 0
545 Kurzové straty 20 0
546 Dary 21 0
547 Osobitné náklady 22 0
548 Manká a škody 23 0
549 Iné ostatné náklady 24 0
551 Odpisy DNM a DHM 25 0
552 Zost. cena predaného DNM a DHM 26 0
553 Predané cenné papiere 27 0
554 Predaný materiál 28 0
555 Náklady na krátkod. finančný maj. 29 0
556 Tvorba fondov 30 0
557 Náklady na precenenie cen.pap. 31 0
558 Tvorba a zúčt. opravných položiek 32 0
561 Poskytnuté príspevky org. zlož. 33 0
562 Poskyt. príspevky iným účt. jednot. 34 0
563 Poskytnuté príspevky fyz. osobám 35 0
565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36 0
567 Poskyt. príspevky z verejnej zbierky 37 0

38 0 0 0

Názov verejnej vysokej školy:   
Názov fakulty:  

Tabuľka č .23:  Náklady verejnej vysokej školy  v roku 2021 v oblasti sociálnej podpory študentov 

Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37
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