Predstava o fungovaní pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti a
koncepcii finančnej stabilizácie FF UMB
I. Predstavy v oblasti pedagogickej činnosti
Východiská:
 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (najmä § 51 – 54)
 Návrh novely zákona o vysokých školách a návrh zákona o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania (apríl 2018)
 Dlhodobý zámer Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na roky 2015 – 2020
 Dlhodobý zámer rozvoja Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici na roky 2016 – 2020
 Výročné správy o činnosti Filozofickej fakulty UMB za roky 2016, 2017
 Impulzy k aktualizácii dlhodobého zámeru FF UMB v Banskej Bystrici. Dokument
komisie pre vedu AS FF UMB v Banskej Bystrici, február 2017

(1) Strategické zámery v oblasti vzdelávania ovplyvňujú medzinárodné trendy
a celospoločenské zmeny; vzdelávacia činnosť na UMB podlieha každoročnej
kritickej analýze existujúceho stavu s prijímaním opatrení na stabilizáciu a rozvoj
univerzity v súčinnosti s čiastkovým vyhodnotením dlhodobého zámeru rozvoja
nielen univerzity, ale v jej rámcoch tiež Filozofickej fakulty UMB.
(2) Vzdelávanie realizované v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3.
stupňa vysokoškolského štúdia na FF UMB zrkadlí kvalifikačnú štruktúru
pedagógov fakulty, ktorých vedecký a pedagogický potenciál sa stáva tiež
predpokladom úspešnej porovnateľnosti fakulty s ďalšími príbuznými
akademickými pracoviskami na Slovensku.
(3) Vzdelávací proces na FF UMB je jedinečný nielen vďaka prostrediu
a atmosfére samotnej fakulty, ale najmä koncepcii a štruktúre uskutočňovaných
študijných programov, akreditovaných v procese ostatnej komplexnej akreditácie
(2014/15) na modulovom princípe; je stabilizovaný dôrazom na kvalitu
vzdelávania, spojením vedeckého bádania s jeho transferom do výučby
a dôsledným presadzovaním akademických hodnôt v každodennej práci. Študenti
tak môžu profitovať z bohatého výberu študijných programov. Fakultu
tiež charakterizuje viacročné hodnotenie ako inštitúcie, ktorá má v kategórii
filozofických fakúlt v Slovenskej republike najnižšiu celkovú mieru
nezamestnaných absolventov. Na základe univerzitného dotazníkového
prieskumu väčšina absolventov FF UMB pracuje vo vyštudovanom, resp.
v príbuznom odbore a 67 % respondentov uplatňuje v praxi vedomosti,
schopnosti a zručnosti získané počas štúdia.

(4) Počet 160 akreditovaných študijných programov (po 105. zasadnutí AK
v apríli 2018) vo všetkých troch stupňoch a v obidvoch formách štúdia je
najvyšší v rámci všetkých fakúlt UMB. Fakulta poskytuje univerzitné
vzdelanie v 1. stupni v 11 študijných odboroch (cudzie jazyka a kultúry,
etika, etnológia, filozofia, história, muzeológia, prekladateľstvo a tlmočníctvo,
slovenský jazyk a literatúra, šport, učiteľstvo akademických predmetov
a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov), v 2. stupni v 8
študijných odboroch (cudzie jazyky a kultúry, etika, história, prekladateľstvo
a tlmočníctvo, slovenský jazyk a literatúra, šport, učiteľstvo akademických
predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov)
a v 3. stupni v 11 študijných odboroch (cudzie jazyky a kultúry, etika,
literárna veda, prekladateľstvo a tlmočníctvo, slovenské dejiny, slovenský jazyk
a literatúra, systematická filozofia, športová edukológia, športová humanistika,
športová kinantropológia, všeobecná jazykoveda).
(5) Optimálny počet študijných programov fakulty a ich rozvoj/utlmenie preto
treba v ďalších rokoch zabezpečovať v rámci rozvíjaných študijných
odborov, resp. vymedziť (A) vo vertikálnej línii študijné odbory s ambíciami na
vedeckovýskumné aktivity (A1) umožňujúce realizovať študijné programy
3. stupňa (resp. všetkých stupňov) spolu s právami na inauguračné a habilitačné
konania a (A2) umožňujúce kontinuálnu realizáciu základného poslania fakulty
ako univerzitnej súčasti vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti; (B)
v horizontálnej línii obsahovo diferencované (príp. interdisciplinárne) študijné
programy 2. stupňa a študijné programy 1. stupňa, príp. spoločné študijné
programy 1. a 2. stupňa.
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3. stupeň

2. stupeň

aplikovaná etika
európske kultúrne štúdia
literárna veda
slovenské dejiny
slovenský jazyk
systematická filozofia

literárna veda
slovenské dejiny
slovenský jazyk
systematická
filozofia
športová
edukológia
športová
humanistika
športová
kinantropológia
všeobecná
jazykoveda

translatológia
všeobecná jazykoveda

PREKLADATEĽSKOTLMOČNÍCKE
ŠTUDIJNÉ
1. stupeň
PROGRAMY
Prekladateľsko-tlmočnícke študijné programy v kombináciách
 angličtina pre preklad v hospodárskej praxi
 anglický jazyk a kultúra
 nemčina pre preklad v hospodárskej praxi
MEDZIODBOROVÉ JEDNOODBOROVÉ UČITEĽSKÉ
ŠTUDIJNÉ
ŠTUDIJNÉ
ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY
PROGRAMY
PROGRAMY














nemecký jazyk a kultúra
románsky jazyk pre preklad v hospodárskej praxi
poľský jazyk a kultúra
ruský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
prekladateľsko-tlmočnícke štúdiá (v kombinácii)

Učiteľské študijné programy – učiteľstvo akademických/umeleckovýchovných a výchovných predmetov v kombináciách
 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 učiteľstvo telesnej výchovy
 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
Jednoodborové študijné programy
 aplikovaná etika
 aplikovaná etnológia
 európske kultúrne štúdiá
 filozofia
 filozofické štúdiá
 história
 rekreológia
 slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov
 slovenský jazyk a literatúra
 stredoeurópske historické štúdiá
Medziodborové študijné programy
 anglický jazyk a kultúra – aplikovaná etika
 anglický jazyk a kultúra – filozofia
 anglický jazyk a kultúra – história
 aplikovaná etika – história
 aplikovaná etika – nemecký jazyk a kultúra















filozofia – francúzsky jazyk a kultúra
filozofia – história
filozofia – nemecký jazyk a kultúra
filozofia – ruský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra – história
história – nemecký jazyk a kultúra
história – ruský jazyk a kultúra
slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a kultúra
slovenský jazyk a literatúra – filozofia
slovenský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a kultúra
slovenský jazyk a literatúra – história
slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a kultúra
slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a kultúra

Doktorandské študijné programy
 aplikovaná etika
 európske kultúrne štúdia
 literárna veda
 slovenské dejiny
 slovenský jazyk
 systematická filozofia
 športová edukológia
 športová humanistika
 športová kinantropológia
 translatológia
 všeobecná jazykoveda
(6) Nové, resp. reakreditované študijné programy výraznejšie kreovať ako spoločné
v spolupráci so zahraničnými vysokými školami, resp. ich fakultami a tiež
v cudzích jazykoch tak, aby svojím obsahom napĺňali požiadavky na absolventa
vyhľadávaného na dynamickom trhu práce v 21. storočí. V tomto kontexte
dôsledne inovovať obsahové zameranie študijných programov a obsah
jednotlivých predmetov z hľadiska ich náplne aj využívaných vzdelávacích
foriem a didakticko-metodických činností v súlade s aktuálnymi opismi
študijných odborov a stupňov vzdelávania v línii:
(A) Povinné predmety – teoretické vedomosti/nosné témy jadra znalostí
študijného odboru
(B) Povinne voliteľné predmety – praktické schopnosti a zručnosti/ďalšie témy
jadra znalostí študijného odboru
(C) Výberové predmety – doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

II. Predstavy v oblasti vedy a výskumu
Dôležitým kritériom smerovania vedy na Filozofickej fakulte UMB je nájsť
správny pomer medzi kvantitou a kvalitou publikačnej činnosti na jednotlivých
katedrách.1 Pri hľadaní vyváženého pomeru je potrebné využiť skúsenosti
z ukončeného polčasu akreditácie a pri publikačných aktivitách sa zamerať na
požadované akreditačné kritériá.
Vo vedeckom smerovaní fakulty je potrebné pokračovať v kvalitnom základnom
výskume v rámci vybraných vedných oblastí a prinášať do národnej aj medzinárodnej
vedeckej komunity rezonujúce impulzy.
Akreditácia a publikačná činnosť:
1./ Dlhodobou prioritou fakulty v oblasti vedy a výskumu je zlepšenie, resp. udržanie
kvality vo všetkých oblastiach výskumu s dôrazom na dosiahnutie medzinárodne
akceptovaných výsledkov porovnateľných s najlepšími európskymi pracoviskami.
Prioritou publikačnej činnosti musia byť publikačné výstupy zaradené do skupiny
A a B (podľa kritérií Akreditačnej komisie).
Materiály odovzdané do ostatnej komplexnej akreditácie a takisto „polčasu
akreditácie“ ukázali, že na veľmi dobrej úrovni je publikovanie monografií, takže
v tomto smere je potrebné udržať nastolený trend (je dôležité, aby boli publikácie
vydávané kontinuálne, nielen ako výstupy kvalifikačných prác).
Akreditácia potvrdila aj dlhodobý problém v publikačných aktivitách spoločenských
a humanitných vied, ktorými sú výstupy v karentovaných a indexovaných časopisoch.
Postupnými krokmi je potrebné ich zvyšovanie, aby sme sa vyhli problémom pri
najbližšej akreditácii.2
Jednou z možností publikovania výstupov v uvedených časopisoch môže byť úzka
spolupráca s domácimi a zahraničnými vedeckými a vysokoškolskými inštitúciami,
kde je možné umiestňovať kvalitné štúdie v ich indexovaných časopisoch.

1

Na základe stretnutí komisie pre vedu zloženej z členov senátu, akademickej obce a vedenia fakulty na FF
UMB došlo k zhode, že pri smerovaní a hodnotení je dôležité dbať na zásady hodnotenia vedy obsiahnuté
v Leidenskom manifeste.
Leidenský manifest formuluje desať zásad hodnotenia vedy: 1. Kvantitatívne hodnotenia majú podporovať
kvalitatívne hodnotenia expertmi. 2. Hodnoťte výkon podľa výskumného cieľa inštitúcie, skupiny alebo vedca.
3. Chráňte špičkové výkony regionálneho (lokálne viazaného) výskumu. 4. Vykonávajte zbieranie dát a kroky
ich spracovania otvorene, transparentne a jednoducho. 5. Dovoľte posudzovaným, aby dáta a ich analýzu overili.
6. Zohľadnite rôzne kultúry publikovania a citovania. 7. Postavte hodnotenie jednotlivých vedcov na
kvalitatívnom posúdení zoznamu ich publikačnej činnosti. 8. Vyvarujte sa nevhodnej konkrétnosti a falošnej
presnosti. 9. Spoznajte systematické efekty posudkov a indikátorov. 10. Pravidelne spochybňujte a aktualizujte
indikátory.
V rámci komunikácie na úrovni univerzít je dôležité usilovať sa o zmenu čisto „ekonomického“ pohľadu na
vedu.
2
Pri porovnaní procesu komplexnej akreditácie a „polčasu akreditácie“ môžeme konštatovať mierny nárast
výstupov v karentovaných a indexovaných časopisoch.

Reálnou možnosťou je aj snaha o evidovanie existujúcich fakultných časopisov do
databázy Scopus. V tomto prípade sa konkrétne kroky realizujú predovšetkým na
dobre rozbehnutom doktorandskom časopise Motus in verbo. Priebežne boli
podniknuté kroky na evidovanie fakultného časopisu Motus in verbo do databáz.
Prvým krokom pre zaradenie časopisu do databáz bolo doplnenie jeho štatútu v marci
2016. Časopis je aktuálne zaradený do databáz: EBSCO (Academic Search Ultimate,
Academic Search Complete), ERIHPLUS, Index Copernicus, OAJI a CEJSH.
Postupne sa pracuje aj na zaradení časopisu do databázy Scopus. Na ostatnom
stretnutí členov vedeckej rady a redakčnej rady časopisu (február 2018) sa
prehodnotili výhrady k zaradeniu časopisu do databázy Scopus a prijali sa kroky na
podniknutie ďalšieho pokusu o zaradeniu časopisu do uvedenej databázy.
2./ Podporovanie výstupov najvyšších kategórií zavedením motivačného systému
finančnej a organizačnej podpory pre podávateľov a úspešných riešiteľov
medzinárodných výskumných projektov, ako aj pracovníkov, ktorí dosahujú
publikačné výsledky evidované v renomovaných databázach, zohľadňujúc
disciplinárne rozdiely a špecifiká jednotlivých oblastí výskumu.
Na rozvoj a podporu publikačnej činnosti vedecko-pedagogických a výskumných
zamestnancov fakulty smerujúcu k výstupom kategórie A (podľa kritérií AK)3 bola GD
prijatá 19.10.2016 Smernica č.2/2016 o podpore publikačnej činnosti na FF UMB.
3./ Sledovať a vyhodnocovať kvalitu uchádzačov pri výberových konaniach na funkcie
profesorov, docentov a odborných asistentov, ako aj na miesta výskumných
pracovníkov.
Z tohto dôvodu je dôležité pokračovanie v analýze publikačnej činnosti na katedrách
a jej usmernenie na nastavené kritériá pre odborných asistentov, docentov
a profesorov.
Uplatňovať systém pravidelného hodnotenia najvýznamnejších vedeckých výstupov
na základe vybraných vedeckých indikátorov (napr. publikácie v špičkových
medzinárodných časopisoch, významný citačný ohlas a pod.), prípadne výrazného
spoločenského dopadu s cieľom pravidelného monitorovania, vyhodnocovania a
motivácie vedeckej aktivity pracovníkov fakulty.4
Jednotlivé pracoviská FF UMB a ich vedúci pracovníci by mali v smere racionalizácie
pedagogickej výučby, vytvárať priestor na vedeckovýskumnú činnosť a kvalifikačný
postup. Redukciou pedagogickej činnosti u tých zamestnancov, ktorí dlhodobo
3

V kategórii D publikačnej činnosti, ktorá je pre fakultu najmenej dôležitá z pohľadu akreditácie, ako aj potreby
rozpisu dotácií vykazujú tvoriví zamestnanci FF UMB dlhodobo stále výrazne najvyšší počet výstupov. Napriek
dôležitosti tejto kategórie pre viaceré vedné disciplíny je potrebné pomer publikácií kategórie D postupne
znižovať v prospech bonitných a pre akreditáciu dôležitých kategórií.
4

V prípade katedier s nízkym vedeckým výkonom podmienka pre oblasť publikačnej činnosti: minimálne raz za
dva roky publikovanie v kategóriách - ADM, ADN, ADC, ADD, AAA, AAB; v oblasti grantovej činnosti:
minimálne raz za dva roky podať grant: domáci výskumný grant, domáci nevýskumný grant, zahraničný
nevýskumný grant.

vykazujú nadštandardné výsledky vo vede a výskume, by sa v konečnom dôsledku
dosiahlo zlepšenie vedeckých výstupov jednotlivých katedier.
4./ Na základe výsledkov polčasu akreditácie a analýzy kvalifikačnej štruktúry
vedecko-pedagogických zamestnancov zabezpečiť stabilizáciu garancií študijných
programov na FF UMB a zlepšovať kvalifikačnú štruktúru jej zamestnancov.
Fakulta smeruje sledovaním stabilizácie garancií študijných programov blížiacu sa
komplexnú akreditáciu. Ako podklad k vyhodnoteniu uvedenej stratégie slúžia závery
polčasu akreditácie a sumarizácia plnenia kritérií na habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov na jednotlivých katedrách FF UMB realizované k 28.3.2018.
Grantová činnosť:
Analýza grantovej činnosti fakulty jasne naznačuje dobré smerovanie fakulty
pri získavaní KEGA a VEGA grantov, kde pravidelne (s výnimkou roku 2014)
narastal počet podávaných grantov a zvyšovalo sa množstvo pridelených finančných
prostriedkov.
Vypracovaná analýza potvrdzuje správnosť rozhodnutia pri zamestnaní
projektovej manažérky, ktorá výrazným spôsobom prispela k lepšej informovanosti
zamestnancov o grantových schémach, či konkrétnej pomoci pri vypracovávaní
projektov a formulovaní záverečných správ vedeckých projektov.
V danej oblasti je teda potrebné zachovať nastavený trend pri podávaní žiadostí
o granty VEGA a KEGA a pokúsiť sa, predovšetkým v spolupráci so zahraničnými
a domácimi partnermi, o získavanie väčších domácich a zahraničných grantov (APVV,
štrukturálne fondy, rámcové projekty, projekty cezhraničnej spolupráce a pod.).
V tomto prípade je nevyhnutné oslovovať partnerov z vysokých škôl a vedeckých
inštitúcií medzifakultnými, či celouniverzitnými projektmi, ktoré majú väčšiu šancu
na úspech ako samostatné fakultné, resp. katedrové projekty.

1./ Uvedenému konštatovaniu by malo napomôcť rozšírenie prodekanátu pre vedu
a doktorandské štúdium o ďalšieho pracovníka na referáte projektového manažéra.
Referát projektového manažéra je personálne poddimenzovaný a jediná pracovníčka
už nie je schopná navyšovať svoje aj tak výrazné pracovné nasadenie. Cieľom prijatia
nového pracovníka je zvýšenie pracovného nasadenia a požadovaný nárast podávania
grantových projektov súvisiaci s väčšou pracovnou kapacitou (rozdelenie kompetencií
na domáce a zahraničné granty, prípadne výskumné a nevýskumné). Ide
predovšetkým o zvýšenie úspešnosti podávania zahraničných výskumných
a nevýskumných projektov.
K vyššej percentuálnej úspešnosti pri získavaní grantových projektov sa v roku
2018 zrealizujú dva semináre k podávaniu, riešeniu a úspešnému ukončeniu
grantových projektov (prvý seminár bude venovaný domácim výskumným
a nevýskumným grantom, druhý seminár sa zameria na zahraničné výskumné
a nevýskumné granty).

2./ Podpora medziodborových výskumných tém a interdisciplinárneho charakteru
výskumu, dôležitých pre integráciu výskumných kapacít fakulty. Dôležitou súčasťou
vedeckej profilácie FF UMB by sa mala stať aj orientácia na regionálne a cezhraničné
problémy a tradície špecifické pre región stredného Slovenska a jedinečné pre
históriu fakulty, či UMB v Banskej Bystrici. Zároveň treba prelomiť uzavretosť ŠP a
katedier a formulovať spoločné výskumné témy a tímy.
Pri výskumných témach grantov je potrebné zameriavať sa aj na spoločensky žiadané
oblasti výskumu: Migračné krízy, Kultúrne a umelecké dedičstvo, Civilizačné výzvy,
Cezhraničná spolupráca, Euroregión atď.; riešenie výskumných úloh pre potreby
regiónu, miest a obcí a aplikovaný výskum.
a./ Pri prierezových fakultných témam sa vytvára priestor na spoluprácu v oblasti
kultúrneho dedičstva, priestore stredoslovenského regiónu v oblasti kultúry, histórie,
jazyka, osobností a pod., vyhľadávanie regionálne významných tém výskumu, či
spracovanie histórie vlastnej fakulty/univerzity v jednotlivých oblastiach.
b./ Kultúrne a prírodné dedičstvo a jeho význam pre rozvoj lokalít a regiónov
(udržateľný rozvoj územných celkov v ekonomických, sociálnych, kultúrnych a
environmentálnych súvislostiach v kontexte globalizácie a integrácie ako základných
podmienok udržateľnosti rozvoja s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu života všetkých
občanov).
c./ Výskum fenoménu krajiny: jej obyvateľom, využívaniu a ochrane.
Výskum interakcie medzi človekom a prírodou ponúka veľa koncepčných
možností, prakticky nie je limitované časovým vymedzením a má silný
interdisciplinárny náboj, takže sa doň môžu zapojiť takmer všetky sociálne
a prírodovedné disciplíny. Pritom, rešpektujúc lokalizáciu našej univerzity, by malo
ísť predovšetkým o stredné Slovensko, ktoré jednak tvorí jazykovo, historicky
a reliéfne prirodzený priestor a zároveň práve z neho študuje na fakultách UMB
najviac študentov.
d./ Vedeckú spoluprácu na nadkatedrovej báze realizovať v rámci jazykových katedier
– „Centrum jazykov“, (napr. translatologického výskumu cez optiku rôznych
jazykových skupín - anglistika, germanistika, romanistika, slovanské jazyky, čím sa
vytvárajú
predpoklady
pre
komparatívny
výskum
a interkomprehenziu,
predpokladajú sa aj širšie interdisciplinárne súvislosti v rámci ďalších odborov
Filozofickej fakulty UMB, ale aj odborov prítomných na iných fakultách UMB, napr.
Ekonomická fakulta - jazyky v hospodárskej praxi).
e./ Rozvíjanie projektových aktivít a spolupráce so zahraničím. Región
a stredoeurópska spolupráca – Vyšehradský priestor a západný Balkán.
Intenzívnejšia spolupráca s krajanskou komunitou v zahraničí s cieľom uzatvorenia
bilaterálnych dohôd spolupráce vo vedeckej oblasti.

Aktívne sa rozvíja spolupráca s krajanskými organizáciami Slovákov žijúcich
v zahraničí. Vo finálnej fáze je podpis memoranda o vedeckej spolupráci
s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku (Békešská Čaba) a Kultúrnou
a vedeckou spoločnosťou Ivana Krasku (Nadlak – Rumunsko). Pripravujú sa takisto
dohody s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov (Nový Sad – Srbsko)
a pravidelne sa rozvíja vedecká spolupráca s univerzitnými pracoviskami doma
a v zahraničí (začínajú sa formovať viaceré spoločné cezhraničné témy na
pracoviskách FF UMB).
f./ Pokračovať v rozvíjaní a rozširovaní partnerskej spolupráce s ústavmi SAV a inými
mimouniverzitnými vedeckými pracoviskami, predovšetkým v oblasti podávania
spoločných projektov a pri spolupráci v rámci kreovania spoločných doktorandských
študijných programov.
3./ Na podporu vedeckovýskumnej činnosti a grantových aktivít došlo k aktualizácii
Smernice č. 1/2014 o podpore projektovej činnosti na FF UMB. Smernica č. 1/2014
o podpore projektovej činnosti na FF UMB finančne ohodnocuje vedeckopedagogických a výskumných pracovníkov po úspešnom získaní projektu. V rámci
metodiky prerozdeľovania rozpočtu FF UMB, môžu tvorivých zamestnancov fakulty
zo svojich finančných zdrojov motivovať takisto vedúci katedier.
Vedeckým aktivitám pracovníkov FF UMB napomôcť aj pokračovaním
v grantovom systéme Fond na podporu vedy a snažiť sa o navýšenie finančných
prostriedkov v danom grantovom systéme (možnosť ich využitia na preklady
publikačných výstupov do svetových jazykov, čo zvýši možnosť ich umiestnenia do
zahraničných karentovaných a indexovaných časopisov).
Doktorandské štúdium :
V rámci komplexnej akreditácie je potrebné pravidelne sledovať kritériá
a podmienky doktorandského štúdia. Ich dodržiavanie je predovšetkým úlohou
školiteľa, ale v tomto smere takisto referát pre vedu plní dôležitú kontrolnú funkciu
(každoročné vyhodnotenie vedecko-publikačných výstupov doktorandov).
Kontrolná úloha pozostáva v prvom rade zo sledovanie podielu doktorandov na
publikačných aktivitách fakulty, kde sú práve výsledky doktorandskej vedeckej
produkcie veľmi dôležité pri napĺňaní akreditačných kritérií (súčasný problém UMB
v ostatnej komplexnej akreditácii a následného „polčasu akreditácie“ realizovaného
na UMB).
1./ Nasmerovanie a monitorovanie vedeckej činnosti doktorandov (publikačné
výstupy, účasť v grantových projektoch a na významných konferenciách), potrebných
k blížiacej sa komplexnej akreditácii.
V novembri 2017 sa uskutočnilo stretnutie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium s internými doktorandmi 2. a 3. ročníka. Cieľom stretnutia
bolo oznámenie výsledkov polčasu akreditácie pri publikačných výstupoch

doktorandov FF UMB a nasmerovanie publikačných aktivít doktorandov k blížiacej sa
komplexnej akreditácii. Je potrebné v nastavenom trende pokračovať.
2./ Filozofická fakulta UMB vykonáva po výbere a prijatí interného a externého
doktoranda priebežnú kontrolu činnosti prijatých uchádzačov doktorandského štúdia
na konci každého akademického roka. Uvedená kontrola sa týka publikačných,
vedeckých a iných doktorandských aktivít realizovaných v konkrétnom akademickom
roku.
Ako dôležitý ukazovateľ výberu uchádzačov na doktorandské štúdium slúži
Dotazník o výsledkoch vedecko-výskumných aktivít interných doktorandov
Filozofickej fakulty UMB. Dotazník slúži na dôsledné zmapovanie trojročnej činnosti
interných doktorandov na FF UMB. Konkrétne sa sledujú publikačné, grantové,
citačné aktivity, takisto mobility, prípadné ocenenia a iné aktivity sledujúce aktívnu
činnosť doktoranda a jeho prínos pre pracovisko počas celého obdobia
doktorandského štúdia na fakulte.
3./ Počas trojročného interného doktorandského štúdia pokračovať v častejšom
dialógu medzi doktorandmi a prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium,
výsledkom čoho bude lepšia orientácia študentov pri smerovaní svojich vedeckých
aktivít. Takisto je potrebné zintenzívnenie komunikácie a spolupráce doktoranda so
školiteľom, čo vedie k uľahčeniu pri nadväzovaní kontaktov vo vedeckej obci, či
zapojeniu doktorandov do grantových projektov.
4./ Počas doktorandského štúdia dbať na zintenzívnenie mobilít študentov cez
zahraničné mobilitné programy, ktoré sú všeobecne dostupné pre všetky typy fakúlt
verejných aj súkromných vysokých škôl bez ohľadu na ich odborné zameranie. Ide
predovšetkým o program ERASMUS (študijné aj pracovné pobyty) a tri typy mobilít
administrovaných agentúrou SAIA – program CEEPUS, Národný štipendijný
program a Štipendiá na základe medzivládnych dohôd (doktorand tak získa
skúsenosti so zahraničím, väčšiu rozhľadenosť, nadväzovanie kontaktov, možnosť
publikovania a pod.).
5./ Pri súčasnom systéme financovania interného doktorandského štúdia na UMB
v Banskej Bystrici je nevyhnutná spoluúčasť katedier na vytváraní podmienok prijatia
a financovania kvalitných uchádzačov o tretí stupeň vysokoškolského vzdelania.
Jednou z možností je realizácia denného a externého doktorandského štúdia v rámci
externých pracovísk pre doktorandov na jednotlivých ústavoch SAV. Uvedenú
možnosť zatiaľ využíva iba katedra histórie v spolupráci s HÚ a SVÚ SAV v ŠP
slovenské dejiny, ŠO 7102 slovenské dejiny.
6./ Na rektorátnej úrovni presadzovať zmenu metodiky financovania interného
doktorandského štúdia.

7./ Zriadenie centra pre úspešných absolventov doktorandského štúdia, pri ktorom by
sa udržiaval kontakt s absolventmi doktorandského štúdia a využiť ich spoluprácu pri
niektorých vedeckých/nevedeckých projektoch, či prehlbovanie spolupráce
s inštitúciami, v ktorých pracujú.

III. Predstavy v oblasti finančnej stabilizácie
Jedným zo zásadných krokov a to nielen finančnej stabilizácie je spájanie síl
v oblasti pedagogickej a vedeckej, využívanie a prepájanie ľudského potenciálu a
odborného zázemia, ktoré bude viesť k stabilizácii jednotlivých katedier. Finančne
najmenej stabilnou katedrou je v súčasnosti Katedra romanistiky FF UMB, ktorá
dlhodobo vykazovala slabé výsledky najmä v oblasti vedy. V súčasnosti analyzujeme
príčiny tohto dlhodobého stavu, uskutočnilo sa stretnutie vedenia FF UMB
s uvedenou katedrou a jej členom boli vysvetlené konkrétne kroky na jej stabilizáciu
a následný rozvoj.
Je nutné, aby tieto kroky boli systematické. Jedným z konkrétnych krokov,
ktorého výsledkom bude aj finančný efekt (t. j. výrazné zníženie deficitu Katedry
romanistiky) je najbližšie spojenie Katedry romanistiky FF UMB a Katedry
translatológie FF UMB pod názvom Katedra romanistiky a translatológie (KROT) FF
UMB. Cieľom je vytvoriť konzistentné pracovisko, pričom jeho zmyslom nie je rušeniť
jednotlivé románske jazyky (francúzsky, španielsky, taliansky), ale ich ďalší rozvoj.
Na uvedenej katedre budú nastavené presné pravidlá (publikačná a vedecká činnosť)
s konkrétnymi dátumami plnenia a proces evalvácie každého jedného pracovníka.
Podstatou je, aby spojenie uvedených katedier nebolo len jednorazovým krokom
krátkodobej stabilizácie na jeden rok (t. j. použitím zisku Katedry translatológie na
sanovanie deficitu Katedry romanistiky), ale systémovým krokom a zároveň
rozvojovým impulzom do ďalších rokov. Ako pozitívnu tendenciu vnímame to, že
s touto koncepciou súhlasí aj prof. Massimo Arcangeli, medzinárodne uznávaný
profesor, bývalý dekan Filozofickej fakulty v Cagliari (Taliansko) a nosná osobnosť
Katedry romanistiky FF UMB, ktorá určuje vedecké smerovanie katedry a celej
oblasati humanitných vied na FF UMB (intenzívna publikačná činnosť prof.
Arcangeliho je pre katedru a celú oblasť humanitných vied do akreditácie mimoriadne
dôležitá), je však nutné zlepšiť vedecké výsledky ďalších členov katedry (k čomu
povedie uvedené nastavenie pravidiel).
Spojením katedry sledujeme nasledujúce efekty:
-

finančnú stabilizáciu Katedry romanistiky;
logické a systémové prepojenie oboch katedier (doc. Šuša a Dr. Gyorgy sú
talianisti v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, rovnako ako na Katedre
romanistiky sa vo všetkých troch jazykoch študuje práve uvedený odbor,
navyše, obaja kolegovia majú mimoriadne bohatú a kvalitnú publikačnú
činnosť práve v talianistike a prekladateľstve a tlmočníctve, kolegovia
z Katedry romanistiky takisto publikujú v odbore prekladateľstvo

-

-

-

-

-

-

-

a tlmočníctvo a prioritne sa naň vedecky zameriavajú, celkove teda dôjde
k pedagogicko-vedeckej synergii);
výkon zo spoločného translatologického základu Katedry translatológie (ide o
celé ročníky v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo) prejde pod
novovzniknutú katedru;
nová katedra sa posilní o ďalšieho docenta z domácich zdrojov (doc. Šuša),
nepotrebujeme ďalšieho zahraničného či iného garanta z externých zdrojov;
študijné programy, ktoré sme dávali do akreditačného procesu, prepájajú
potenciál oboch katedier, doc. Šuša je garantom, resp. spolugarantom všetkých
nových romanistických a translatologických programov (všetky tri sú v odbore
prekladateľstvo a tlmočníctvo). Ide o nasledujúce programy:
1. Študijný program Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii – magisterský
stupeň. Program vznikol na Katedre romanistiky, garantom je prof. Massimo
Arcangeli, spolugarantom doc. Ivan Šuša. Realizáciou tohto programu sa
zároveň odstráni disproporcia, ktorá doteraz diskvalifikovala talianistiku,
keďže študenti z bakalárskeho stupňa nemali možnosť pokračovať v štúdiu na
magisterskom stupni. Tento fakt nám dokazujú aj výsledky marketingového
prieskumu FF UMB, ktorý sa realizoval v prvom ročníku bakalárskeho štúdia.
Až 80 percent respondentov uviedlo, že sa hlási na FF UMB preto, že majú
možnosť študovať bakalársky a následne magisterský stupeň;
2. Študijný program Prekladateľsko-tlmočnícke štúdiá – program odborne
vznikol na Katedre translatológie. Garantom je doc. Ivan Šuša. Ide
o kombinačný program, ktorý sa bude realizovať v kombinácii translatológia
s talianskym, španielskym, francúzskym, nemeckým, ruským a poľským
jazykom v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. Ide o jedinečný program, od
ktorého očakávame aj výrazný počet študentov;
3. Študijný program Románske jazyky pre preklad v hospodárskej praxi –
prakticky orientovaný program v spolupráci FF UMB a EF UMB, program
vznikal na pôvodnej Katedre romanistiky, uvedený študijný program prepája
nielen jednotlivé románske jazyky navzájom, ale aj románske jazyky
s translatológiou (jeho súčasťou je opäť spoločný základ, ktorý zabezpečuje
Katedra translatológie), spolugarantom programu je doc. Ivan Šuša;
efektívnejšie využívanie zahraničných garantov, najmä medzinárodne
uznávanej kapacity – prof. Massima Arcangeliho (už je dohodnuté stretnutie
s prof. Arcangelim o postavení medzinárodného projektu);
efektívnejšie riadenie novej katedry, nastavenie jednoznačných kritérií na
najbližšie obdobie s cieľom zvýšiť vedecký výkon katedry;
zvýši sa aktuálny počet študentov katedry;
plánovaná habilitácia ďalšej členky KRO – Dr. Kataríny Klimovej v roku 2018
(tomto už odovzdala habilitačný spis a čaká sa na stanovenie termínu
obhajoby), čím sa opäť posilní talianistika z domácich zdrojov. Jej habilitácia
v odbore všeobecná jazykoveda dáva priestor na ďalšie garantovanie
a prepájanie či tvorbu jednotlivých študijných programov na FF UMB;

-

-

ukončenie zmlúv pracovníkom, ktorí dlhodobo nepodávali adekvátny vedecký
a publikačný výkon (navyše, z Katedry translatológie k 1.1.2018 odišla jedna
pracovníčka, ďalší kolega pôsobí momentálne ako lektor v zahraničí, čím sa
šetria mzdové prostriedky – Katedra translatológie pôvodne plánovala pred
očakávanými organizačnými zmenami prijatie dvoch nových členov na miesta
uvedených kolegov, budú sa teda šetriť mzdové prostriedky);
systematická propagácia jednotlivých študijných programov KROT

Na ďalších katedrách, ktoré nedosahujú adekvátne výkony sú plánované
personálne zmeny – a to odchod minimálne jedného pracovníka z každej z nich
(Katedra etiky a aplikovanej etiky, Katedra slovanských jazykov) a čiastočne Katedra
európskych kultúrnych štúdií (zníženie úväzku jednému pracovníkovi). Zároveň sa na
uvedené miesta nebudú vypisovať výberové konania čím sa zníži sa deficit. Na
uvedených katedrách budú na základe už prebiehajúcich jednaní s vedeniami katedier
nastavené kritériá, ktoré budú viesť k ich stabilizácii vo finančnej oblasti so snahou o
minimalizovanie dopadu na výchovno-vzdelávací proces a vedecko-výskumné
aktivity. Po následnej ročnej kontrole sa prehodnotí dosiahnutá skutková podstata a
pokiaľ nedôjde k zásadným pozitívnym zmenám nastúpi proces utlmovania
študijného programu, ktorý vyústi do jeho úplného ukončenia. V kontexte blížiacej sa
akreditácie k jeho nezaradeniu do procesu akreditácie.
Nasledujúce mechanizmy na stabilizovanie finančnej situácie budú zamerané aj
na Dekanát:
• Vedenie fakulty zastabilizovať na počet troch prodekanov (prodekan pre
pedagogickú činnosť, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské
štúdium, prodekan pre rozvoj a medzinárodné vzťahy).
• Otvoriť znovu otázku presunu administrácie pedagogických praxí na R-UMB
spojenú s presunom pracovníčky študijného oddelenia na R-UMB.
• Presun jedného pracovníka zo študijného oddelenia, alebo oddelenia pre vedu
na oddelenie projektové, prípadne presun administratívy spojenej s doktorandmi pod
študijné oddelenie a následná úprava náplne práce referentky pre vedu – zameranie
na PUČ a akreditáciu.
Prevádzku:
• Optimalizácia počtu upratovačiek, presun upratovačiek, ktoré upratujú
priestory FPV (kancelárie a učebne) pod túto fakultu.
• Presun údržbárov, ktorí majú na starosti bazén + štadión pod KTVŠ. Na
fakulte ostane 1 (2) údržbári zodpovedný (í) za prevádzku priestorov fakulty.
POČ:
• Pokračovanie kurzov slovenského jazyka na FF UMB – personálne
zabezpečenie, vymedzenie priestoru, zmluva s IC – CENTROM (stanovenie
podmienok spolupráce postavenej na obojstrannej výhodnosti). Cieľom je aby sme
už od nasledujúceho akademického roku ponúkali v spolupráci s IC Centrom kurzy
slovenčiny pre našich potenciálnych zahraničných študentov v gescii našej fakulty.

• Zvyšovanie zisku z prenájmu priestorov cieleným investovaní prostriedkov do
modernizácie a rekonštrukcie budov.
Pri finančnej stabilizácii by mohli napomôcť aj kontakty s podnikateľským
prostredím – ponukou spolupráce FF UMB a vybranými firmami a organizáciami.
Tu môžeme konštatovať, že sa už uskutočnilo jedno stretnutie s manažmentom
v Železiarňach Podbrezová. Je dohodnuté aj nasledujúce stretnutie s vrcholovým
manažmentom Chemosvitu, a. s. vo Svite. Pokúsime sa vytipovať aj ďalšie firmy
a podniky, s ktorými by sme sa pokúsili o rokovania, ktoré by boli pre obe strany
prospešné.
Propagácia:
Bude pokračovať aktívna propagácia fakulty a študijných programov doma
aj v zahraničí, keďže počty študentov na všetkých fakultách klesajú. Sľubnú vidíme
propagáciu v krajanských komunitách. Tohto roku poslal prihlášky rekordný počet
záujemcov o štúdium zo zahraničia. Do budúcnosti je však nutné (v spolupráci
s katedrami) uvažovať o vytvorení zaujímavého, atraktívneho a v praxi uplatniteľného
študijného programu v cudzom jazyku, keďže doteraz ponúkame zahraničným
študentom len programy v slovenčine.
Samotnú kapitolu by mala tvoriť diskusia o návrhu tvorby rozpočtu pre rok 2019:
Finančná situácia na Filozofickej fakulte sa za posledné obdobie značne
skomplikovala, a to najmä v oblasti vlastných zdrojov fakulty. V minulosti mala
fakulta hlavný peňažný príjem z poplatkov za externé štúdium, ako i z poplatkov za
prijímacie konanie. Vzhľadom k tomu, že externé štúdium sa na Slovensku predĺžilo
na štyri roky v bakalárskej forme a tri roky v magisterskej forme, zaznamenali sme
obrovský pokles externých študentov v obidvoch stupňoch štúdia. Okrem toho,
prostriedky z poplatkov za externé štúdium sa na základe fakultnej metodiky
rozpočtu delia na katedry fakulty, ktoré naďalej otvárajú programy v externom
štúdiu.
Čo sa týka poplatkov za prijímacie konanie, ich pokles bol spojený s poklesom
študentov prihlásených na Filozofickú fakultu.
V neposlednej miere objem finančných prostriedkov ovplyvňuje zavedenie
financovania štipendií interných doktorandov zo zdrojov fakulty, čo predstavuje
v rozpočte na rok 2018 až 80.000,- EUR.
Z tohto dôvodu dochádza k neustálemu znižovaniu finančných rezerv fakulty, ktoré
boli vytvorené v predchádzajúcich rokov.
Preto sa vedenie fakulty rozhodlo v decembri 2018 predložiť návrh na zmenu
rozpočtovej politiky – katedrové rozpočty urobiť pre tzv. potrebu fakulty, ukázať
katedrám ich reálny výkon bez toho, aby sa odčleňovali prostriedky potrebné pre

nevýkonové zložky fakulty. Následne určiť percento potrebné pre zabezpečenie
mzdovej potreby tzv. nevýkonových zložiek (dekanát, prevádzka) a tiež potrebné pre
sanovanie prípadných deficitov katedier a rozhodnúť o jeho pokrytí. Z prebytku
fakulty určiť % na odmeny pre ziskové katedry(pričom snahou bude aj naďalej dbať
o to, aby percento bolo čo najvyššie, čím by sa z časti zachoval aj charakter
výkonového modelu), súčasne pre nadpriemerne výkonných zamestnancov na
deficitných pracoviskách. Nerozdeľovať celý prebytok fakulty, časť nechať pre potreby
fakulty (napr. na podporu prípadného krytia mzdových prostriedkov pre pracovníkov
nevyhnutných pre akreditovanie nových ŠP už na existujúcich pracoviskách, ktoré by
boli moderné a zaujímavé pre širšiu komunitu uchádzačov).

V Banskej Bystrici 14. 5. 2018

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. v.r.
dekan FF UMB

