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V súvislosti s predpokladanými výpadkami príjmov Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty (ďalej 
len „FiF UK“) vydávam nasledujúci príkaz, ktorým sa vytvoria predpoklady na úspory v kalendárnom roku 2020 
a výhľadovo v kalendárnom roku 2021. 

(1) Náklady na osobné príplatky sa znižujú celkovo najmenej o 26,67% v období od apríla 2020 (vrátane) do 
decembra 2020 (vrátane). 

a) Vedúci zamestnanci a riadiaci funkcionári predložia návrh na úpravu osobných príplatkov na svojich 
pracoviskách tak, aby sa priemerný osobný príplatok na pracovisku znížil najmenej o 26,67% mesačne. 

b) Vedúci zamestnanci a riadiaci funkcionári upravia výšku osobných príplatkov na svojich pracoviskách tak, 
aby osobný príplatok žiadneho zamestnanca na pracovisku nepresiahol jeho výšku k 31. marcu 2020. 

c) Vedúci katedier upravia výšku osobných príplatkov na svojich katedrách tak, aby bol zohľadnený výkon 
členov katedry, vrátane ich pôsobenia vo funkciách študijných poradcov, koordinátorov zahraničných 
mobilít, resp. tajomníkov odborových komisií pre doktorandské štúdium. 

d) Termín na predloženie návrhov podľa písmena a) je 10. apríl 2020. 

e) Vedúci zamestnanci a riadiaci funkcionári zasielajú svoje návrhy v elektronickej verzii vedúcej Oddelenia 
ekonomiky FiF UK. 

(2) Vedúci katedier v spolupráci s garantmi študijných programov zabezpečovaných katedrami upravia študijné 
plány na akademický rok 2020/2021 tak, aby 

a) povinné predmety boli realizované v plnom rozsahu; 

b) povinne voliteľné predmety boli realizované len v nevyhnutnom rozsahu tak, aby študenti mohli získať 
potrebný počet kreditov, avšak s ohľadom na predpokladaný nižší počet vysokoškolských pedagógov 
zabezpečujúcich študijný program; 

c) výberové predmety boli v maximálnej miere suspendované; výučba výberových predmetov sa 
v akademickom roku 2020/2021 nebude započítavať do kvóty na normatív pre príslušné funkčné 
zaradenie; 

d) žiadny predmet nezískal v akademickom roku 2020/2021 vyšší štatút, ako mal v predchádzajúcich 
akademických rokoch, t. j. nepovoľuje sa povýšenie povinne voliteľných predmetov na povinné predmety 
a výberových predmetov na povinne voliteľné predmety alebo povinné predmety. 

e) Termín na uskutočnenie úpravy študijných plánov je 15. máj 2020. 

(3) Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

V Bratislave 1. apríla 2020 

  ………………………………………… 
  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan FiF UK 


