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Úvod 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni, priatelia a priaznivci našej univerzity,  

dovoľte mi, aby som uviedol Výročnú správu Univerzity Komenského v Bratislave za rok 

2016, ktorú predkladáme v polovici rektorského funkčného obdobia dva roky pred oslavami 

našej storočnice. Verím, že v nej nájdete všetky potrebné informácie o činnosti našej 

univerzity. Pri najrozmanitejších príležitostiach zvyknem zdôrazňovať, že predovšetkým 

sme tu pre našich študentov a teší ma, že tento vzťah nie je jednostranný a že aj študenti 

vnímajú Univerzitu Komenského ako svoju univerzitu. Pekne to ilustruje súťaž návrhov loga 

k 100. výročiu založenia našej univerzity, keď víťazný návrh loga od študenta Filozofickej 

fakulty UK Štefana Kuklu vzišiel z viac ako pol tisícky návrhov od vyše dvoch stoviek 

študentov. Tak, ako je Univerzita Komenského symbolom univerzitného výskumu 

a vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, verím, že aj toto logo sa už od budúceho roka 

stane reprezentatívnym atribútom osláv, ktoré si osvojí nielen naša univerzita, ale aj 

Bratislava a celé Slovensko ako symbol našej univerzitnej tradície i budúcnosti. 

Výučba je jedinečná aj vďaka prostrediu samotnej Univerzity; je ovplyvnená jej 

mnohostrannosťou, dôrazom na kvalitu vzdelávania, spojením vedeckého bádania a 

výučby, interdisciplinárneho prepojenia študijných odborov, ako aj dôsledným 

presadzovaním akademických hodnôt v každodennom živote. Študenti tak môžu profitovať 

z bohatého výberu študijných programov aj zo synergického univerzitného efektu, 

využívajúc rozmanitosť našich trinástich fakúlt. Okrem najdlhšej univerzitnej tradície na 

Slovensku nás charakterizuje aj vysoká miera konkurencieschopnosti.  

Radíme sa k slovenským vysokým školám s najnižšou nezamestnanosťou absolventov, 

pričom absolventi vybraných fakúlt UK patria aj k najlepšie finančne odmeňovaným. Zo 

všetkých vysokých škôl na svete patrí UK medzi 2 percentá najlepších svetových univerzít. 

Teší ma, že sa ako jediná slovenská vysoká škola opakovane umiestňujeme vo viacerých 

medzinárodných hodnoteniach, kde náš možno nájsť v prvej päťstovke, resp. sedemstovke 

TOP univerzít sveta. Tieto umiestnenia dokazujú, že napriek poddimenzovanému 

financovaniu je naša vedecká aktivita a kvalita výučby porovnateľná so svetom. Rebríčky 

najlepších svetových univerzít sú len jedným z hodnotiacich kritérií, s   ktorými pracujeme. 

Patria však k populárnym indikátorom scientometrie a sú pre nás istým majákom 

ukazujúcim, v akom konkurenčnom medzinárodnom akademickom prostredí sa 

pohybujeme a kde by sme v ňom chceli byť. Slúžia teda aj ako motivácia pre ďalšie 

zlepšovanie sa.  

Tešíme sa z vysokej miery internacionalizácie a multikultúrneho prostredia. Poskytujeme 

totiž najvýznamnejší potenciál na získanie medzinárodnej skúsenosti nielen našim, ale 

recipročne aj zahraničným študentom na Slovensku. Každý štvrtý zahraničný študent na 

Slovensku študuje na našej univerzite a zahraniční študenti tvoria približne 10 % našich 

študentov. Za 17 rokov vyslala UK do zahraničia približne 6 000 študentov. Pôsobenie 

v takomto medzinárodnom univerzitnom prostredí prináša nielen multikultúrne zážitky ale 

aj vzájomné spoznanie sa medzi domácimi a zahraničnými študentmi, lektormi, profesormi 

či ďalšími hosťami. 

UK pôsobí v programe pomoci študentom pochádzajúcim z krízových oblastí a ponúka aj 

ďalšie možnosti ich integrácie do slovenskej spoločnosti napr. prostredníctvom využitia 

multikultúrnych skúseností a ľudsko-právnych aktivít našich Katedier UNESCO, ale tiež ich 

oboznamovaním so slovenskou históriou, kultúrou a slovenskými reáliami 

i  prostredníctvom našich skúsených jazykových lektorov pri výučbe slovenského jazyka. 
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Tak tomu bolo napr. aj v programe Centra ďalšieho vzdelávania UK pre 149-člennú skupinu 

asýrskych kresťanov z Iraku vo februári 2016.  

Významný medzinárodný univerzitný rozmer prinášajú aj prednášky európskych a 

svetových osobností, predstaviteľov renomovaných univerzít i diplomatického 

a politického života či čestných doktorov UK a z toho vyplývajúca možnosť jedinečnej 

študentskej osobnej skúsenosti, inšpirácie i potrebnej motivácie k ďalším profesijným 

a možno aj životným rozhodnutiam našich študentov. Sú medzi nimi nobelisti či nositelia 

Pulitzerovej ceny, ako to bolo v októbri 2016 v prípade šiestej osobnosti svetovej 

žurnalistiky ocenenej Pulitzerovou cenou prednášajúcej na našej akademickej pôde -  

investigatívnej novinárky Deborah Nelson z Univerzity v Marylande.  

Pôsobivým a úspešným príkladom internacionalizácie štúdia je aj to, že popri absolventoch 

Fakulty telesnej výchovy a športu UK „zlatých“ bratrancoch Škantárovcoch na olympiáde 

v Rio de Janeiro, bronz získal ďalší náš absolvent, japonský vodný slalomár Takuya Haneda. 

Len niekoľko dní po olympiáde si v našej historickej Aule prevzal diplom UK. 

V súvislosti s významnými zahraničnými návštevami nemôžem nespomenúť pôsobenie UK 

v programe predsedníctva SR v Rade EÚ. Na našej akademickej pôde sa na Slovensku 

konala prvá diskusia o výzvach a príležitostiach slovenského predsedníctva EÚ na 

medzinárodnej júnovej predpredsedníckej konferencii TESPA 2016 (The Trans European 

Policy Studies Association). V júli 2016 sme ministrom školstva a vedy EÚ predstavili nový 

Vedecký park UK v Mlynskej doline. Jeho konferenčná sála sa stala aj dejiskom prezentácií 

a diskusií o prepojení vedy s praxou za účasti bruselského klubu európskych diplomatov 

CIDIC (Cercle international diplomatique et consulaire), predstaviteľov Európskej asociácie 

univerzít, STU, SAV a UK. 

V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj 

v Bruseli (SLORD) a s European Research Council sme v júni 2016 pripravili informačný deň 

„ERC Day in Slovakia“ za účasti prezidenta ERC prof. Jeana-Pierra Bourguignona s cieľom 

zvýšiť záujem o ERC granty a efektívne podporovať a vytvárať stimulujúce podmienky 

slovenským vedcom pre získavanie finančných prostriedkov na špičkový výskum 

v európskej konkurencii.  

Študenti sú cieľovou skupinou výučby aj výskumu a aktívne a tvorivo sa na nich podieľajú. 

Kreativita je leitmotívom našej učebnej metodiky. Významné úspechy dosiahli mnohí naši 

študenti. Nemáme miesto na rekapituláciu všetkých, tak aspoň niekoľko ilustratívnych 

príkladov: študenti medicíny UK na medzinárodnej konferencii organizovanej Medical 

University of Warsaw: Štefan Lukáč, ktorý sa venuje problematike krvného tlaku 

a hypertenzie, získal 3. miesto v sekcii predklinických disciplín, v sekcii kardiológie 

a kardiochirurgie obsadil 3. mieste Tomáš Havran. Cenou publika v záverečnej Grand Prix 

bola ocenená Adriána Furdová. Eva Korňanová získala titul „Medik roka 2016“, Anna 

Šrenkelová so svojou prácou „Očakávania rodičky od podpornej osoby pri pôrode“ získala 

1. miesto v rámci vedeckej konferencie nelekárskych zdravotníckych odborov 

organizovanej Univerzitou v Pardubiciach. Úspešní boli tiež študenti Fakulty matematiky, 

fyziky a informatiky UK: Zuzana Kovaľová získala v januári 2016 ocenenie Študentská 

osobnosť Slovenska, Martin Vodička zvíťazil v medzinárodnej matematickej súťaži Vojtěch 

Jarník International Mathematical Competition v apríli 2016 v Ostrave. Družstvo tejto 

fakulty obsadilo 52. miesto v celosvetovej súťaži v programovaní ACM International 

Collegiate Programming Contest v máji 2016 v Thajsku, ktorej sa zúčastnilo 40 266 

študentov z 2 736 univerzít. Študentka žurnalistiky Filozofickej fakulty UK Ria Gehrerová 

zvíťazila v celoslovenskom kole súťaže mladých novinárov Štúrovo pero v apríli 2016.  

http://www.tepsa.eu/wp-content/uploads/2012/05/Fact-sheet-about-TEPSA-general-Sept2016.pdf
http://www.tepsa.eu/wp-content/uploads/2012/05/Fact-sheet-about-TEPSA-general-Sept2016.pdf
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K našim hlavným zámerom aj v minulom roku patrili zabezpečovanie podmienok pre 

excelentnú vedu a podpora jedinečnosti univerzity, pričom dôležitým cieľom zostáva 

udržanie vnútornej súdržnosti a solidarity. Napriek nedostatočnému financovaniu chceme 

zabezpečiť udržateľnosť, ale aj ďalší rozvoj univerzity a naďalej zvyšovať  jej prestížne 

postavenie doma aj v medzinárodnom prostredí. Profilujeme sa ako výskumná univerzita - 

naše investície do vedy a výskumu dosahujú výšku 120 miliónov eur. Na Univerzite pôsobí 

16 centier excelentnosti; medzi najväčšie z nich patria Centrum pre molekulárnu biológiu, 

Centrum excelencie fyziky komplexných systémov, Vedecko-realizačné pracovisko 

a Pavilón špičkových technológií UK, Centrum pre transfer technológií; významné sú aj 

Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA) či Martinské centrum pre 

biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty UK BioMed postavené na pilieroch Centier 

excelentnosti a Kompetenčného centra JLF UK. 

UK umožňuje svojim študentom aktívne sa zúčastňovať na špičkových vedeckovýskumných 

projektoch. Študenti tak prostredníctvom aplikácie najnovších vedeckých poznatkov do 

vyučovacieho procesu pracujú s aktuálnymi výsledkami vedeckovýskumnej činnosti, a 

zároveň majú možnosť sa na vedeckovýskumnej činnosti aj bezprostredne podieľať. 

V rámci štúdia majú k dispozícii vedecké pracoviská so špičkovými technologickými 

zariadeniami. Z aktuálnych vedeckých projektov možno uviesť výskum nového proteínu 

DBI2, umožňujúceho opravu poškodenej genetickej informácie DNA s perspektívou pomoci 

v liečení rakoviny či neplodnosti realizovaný vedeckým tímom pod vedením doc. Mgr. Juraja 

Gregáňa, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK. 

Podporujeme doktorandov a mladých výskumníkov špeciálnou univerzitnou grantovou 

schémou. V máji 2016 sme už po 20-ty raz udeľovali Granty UK určené na podporu 

vedeckých, pedagogických i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov, mladých 

pedagógov a interných doktorandov UK vo veku do 30 rokov. Sumou 273.760 eur sme 

podporili 288 projektov.  

Mnohí študenti absolvujú pobyty na renomovaných zahraničných výskumných 

pracoviskách. V novom Vedeckom parku UK sústreďujeme doteraz lokálne rozdrobené 

výskumné jednotky. Vedecký park slúži ako komplexný výskumný inkubátor pre UK a 

neskôr aj pre firmy zo súkromného sektora podnikajúce vo vedecko-technickej oblasti. Je 

technickým nástrojom na prienik do hospodársko-finančnej sféry a ďalšie overenie 

preukázateľnej kvality vedy na UK v praxi. Park zároveň ponúka príležitosť suplovať 

neexistujúci univerzitný kampus a maximalizovať vedeckú a výskumnú spoluprácu. 

K vzdelávaniu hlavy a rozumu patrí aj vzdelávanie srdca a tak pôsobíme v duchu 

humanizmu a myšlienky J. A. Komenského: „Školy sú dielňami humanizmu, v ktorých sa 

ľudia stávajú ľuďmi“. A to aj napĺňaním charitatívnych a iných dobročinných aktivít, do 

ktorých sa zapájajú naši študenti – ako príklad uvediem už siedmy ročník Univerzitnej 

kvapky krvi 2016. 

Otvorenosť univerzity voči spoločnosti, verejnosti, ale predovšetkým voči študentom 

prezentujú aj udalosti a podujatia ako študentský festival AmosFest 2016, Univerzitná 

regata 2016, 10. ročník Noci výskumníka 2016 a ďalšie. Sociálne siete vnímame ako 

najaktuálnejší, najpoužívanejší a  najobľúbenejší komunikačný kanál našich študentov. 

Naša univerzitná FB stránka mala v roku 2016 takmer 13 000 priaznivcov a ich počet stále 

narastá. Slúži nám aj ako užitočná spätná väzba. Využívame tiež Youtube kanál UK,  na 

ktorom pravidelne uverejňujeme videozostrihy z významných podujatí a tiež kompletné 

záznamy prednášok z cyklu celouniverzitných profesorských prednášok konaných v Aule 

UK. 
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To všetko prispieva k vytváraniu spoločného ducha a značky UK. Ako univerzita 

s prívlastkom národná nesieme veľký diel zodpovednosti za vývoj slovenskej spoločnosti a 

chceme na jej rozvoj čo najlepšie využívať aj potenciál našich učiteľov, vedcov i študentov.  

Chcel by som sa aj na tomto mieste poďakovať všetkým tým, ktorí v roku 2016 prispeli 

k budovaniu prestížneho postavenia a dobrého mena našej alma mater. Aj vďaka nim je 

Univerzita Komenského schopná preukázať, že na prahu svojej prvej storočnice napĺňa 

svoje poslanie, vzdelávací, výskumný a vedecký odkaz aj humanistický étos, s ktorým bola 

v roku 1919 zriadená. 

Vivat, crescat, floreat, Universitas Comeniana Bratislavensis! 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 

rektor UK 
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1 Základné informácie  

Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“ alebo „univerzita“) bola založená 27. 

júna 1919. Bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť 

získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. V rokoch 1939 až 1954 bola nazývaná 

Slovenská univerzita. Súčasný úplný názov "Univerzita Komenského v Bratislave" 

(v  latinskom jazyku "Universitas Comeniana Bratislavensis") môže opätovne používať od 

15. novembra 1954. 

UK od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského 

vzdelávania a je medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako 

najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si 

uchováva postavenie národnej univerzity. Má 13 fakúlt: 

Lekárska fakulta LF UK 

Právnická fakulta PraF UK 

Filozofická fakulta FiF UK 

Prírodovedecká fakulta PriF UK 

Pedagogická fakulta PdF UK 

Farmaceutická fakulta FaF UK 

Fakulta telesnej výchovy a športu FTVŠ UK 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine JLF UK 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky  FMFI UK 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta RKCMBF UK 

Evanjelická bohoslovecká fakulta  EBF UK 

Fakulta managementu FM UK 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied FSEV UK 

UK je univerzitná verejná vysoká škola a hlási sa k výskumným univerzitám. Sídlom UK je 

Bratislava, Šafárikovo námestie 6, PSČ: 814 99. Webovým sídlom je www.uniba.sk. 

Základným poslaním Univerzity Komenského je rozvíjať a šíriť vzdelanosť, pričom ako 

výskumná inštitúcia tak činí tvorivým vedeckým výskumom, ktorým otvára nové horizonty 

vo vede i vo vzdelávaní. 

Univerzita Komenského v Bratislave ako univerzita: 

a) je referenčným bodom vedy, výskumu, vzdelávania a kultúry Slovenska; svoj výskum 

realizuje nezávisle, samostatne si vyberá ciele výskumu, a orientáciu vo výučbe, pričom na 

svojej pôde realizuje vedecký výskum a vzdelávanie takmer vo všetkých vedných a 

študijných odboroch a programoch okrem inžinierskych; 

b) zakladá svoju výučbu na vlastnej vedeckej činnosti, na čerpaní z najlepších svetových 

zdrojov vedeckého poznania a na interdisciplinárnom prístupe k riešeniu problémov. 

Vedecké poznatky sprostredkúva nielen svojim študentom, ale šíri ich aj na 

mimouniverzitnom poli; 

c) z vlastnej vôle definuje svoje ciele a priority a členovia jej akademickej obce bez 

obmedzení využívajú akademické slobody a práva pri výkone svojho povolania;  

d) je garantom slobody a demokracie nielen na vlastnej akademickej pôde, ale za svoje 

poslanie považuje aj šírenie týchto princípov do celej spoločnosti; 

e) je povinná brániť akademické slobody a práva a svoju akademickú samosprávu a 

nezávislosť. 

Univerzita Komenského v Bratislave ako centrum excelentnosti venuje špeciálnu pozornosť 

ustavičnému hodnoteniu úrovne svojej vedeckej práce a výučby tak, aby jej študenti boli 

vedení vynikajúcimi odborníkmi – pedagógmi a vedcami. 
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Univerzita Komenského v Bratislave ako najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia národná 

univerzita Slovenskej republiky: 

a) zdôrazňuje svoj vzťah k Slovenskej republike, v ktorej má svoje korene a ktorá tvorí jej  

základy umožňujúce vzhliadať k najširším medzinárodným horizontom, prinášajúc  

všestranný osoh nielen sebe ale i Slovensku; 

b) majúc ambíciu byť popredným centrom európskej vzdelanosti a univerzitou s medziná-

rodnou orientáciou definuje svoje strategické ciele: 

  trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu vzdelávacej a vedeckej ustanovizne vysokej  

medzinárodnej úrovne; 

 vytvárať vynikajúce podmienky na vzdelávanie v širokom spektre študijných  programov 

na všetkých stupňoch štúdia so zvláštnym dôrazom na doktorandské štúdium; 

 pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej  a 

profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu; 

 zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti a jej hospodársku prosperitu. 

 1.1 Vedenie UK 

Vedenie UK je stálym poradným orgánom rektora. Členmi Vedenia UK sú rektor, prorektori 

a kvestor. Na zasadnutia Vedenia UK môže rektor prizývať predsedu AS UK, hlavného 

kontrolóra UK a predsedu odborovej organizácie. 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK  
 

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. prorektor UK pre vedecko-výskumnú 
činnosť a doktorandské štúdium 
 

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. prorektor UK pre rozvoj 
 

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. prorektorka UK pre legislatívu 
 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prorektorka UK pre študijné veci  
 

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy  
 

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. 
 

prorektor UK pre informačné technológie 
 

Ing. Monika Tarabová kvestorka UK 

 
Vedenie UK počas roka 2016 zasadlo spolu 35-krát. Pravidelné rokovania rektora UK spolu 

s prorektormi UK, kvestorkou UK a predsedom AS UK mali ustálený priebeh. V úvode 

zasadnutí sa jednotliví členovia Vedenia UK vyjadrovali k plneniu aktuálnych i priebežných 

úloh na úsekoch, za ktoré zodpovedajú. Následne sa venovali analýze činností 

a manažovaniu zodpovedností spadajúcich do nosných oblastí pôsobnosti univerzity, 

predovšetkým do oblasti vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti, rozvoja univerzity, 

hospodárenia UK a s ním spojenej koordinácie verejného obstarávania na UK, vnútornej 

legislatívy, informačných a komunikačných technológií, vzťahov s verejnosťou i do oblasti 

medzinárodných vzťahov. 

1.2 Kolégium rektora UK 

Kolégium rektora UK je stálym poradným orgánom rektora. Členmi Kolégia rektora UK sú 

prorektori, kvestor, dekani, predseda a podpredsedovia Akademického senátu UK a 

zástupca koordinačnej rady predsedov odborových organizácií na UK. Na zasadnutia 

Kolégia rektora UK môže rektor prizývať hlavného kontrolóra UK. 
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prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. prorektor UK   

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. prorektor UK   

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. prorektorka UK   

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prorektorka UK   

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. prorektorka UK   

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. prorektor UK   

Ing. Monika Tarabová kvestorka UK  
prof. MUDr. Juraj Šteňo, PhD. dekan LF UK   

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 

dekan PraF UK 

dekan FiF UK 

doc. RNDr. Milan Trizna, CSc. dekan PriF UK   

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. dekanka PdF UK   

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. dekan FaF UK   

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. dekan FTVŠ UK   

prof. MUDr. Ján Danko, PhD. dekan JLF UK   

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. dekan FMFI UK   

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. dekan RKCMBF UK   

doc. Ľubomír Batka, Dr. theol. dekan EBF UK   

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. dekan FM UK   

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, PhD. predseda AS UK   

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. podpredsedníčka AS UK   

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. podpredsedníčka AS UK  
Mgr. Marek Pleva podpredseda AS UK za študentskú časť (do 

16. 5. 2016) 
 

Bc. Daniel Zigo podpredseda AS UK za študentskú časť 

(od 25. 5. 2016) 

 

Bc. Róbert Zsembera podpredseda AS UK za študentskú časť  
MUDr. Alexander Kurtanský predseda Odborového zväzu pracovníkov 

školstva a vedy pri UK 
 

Na zasadnutia Kolégia rektora UK (ďalej aj KR UK) bola pravidelne prizývaná hlavná 

kontrolórka UK JUDr. Marta Partlová, ako aj riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí 

UK, menovite riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD., 

riaditeľ Vysokoškolského internátu Družba Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ Vysokoškolského mesta 

Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MBA a riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján 

Turňa, CSc. 

 

Kolégium rektora UK sa v roku 2016 venovalo na svojich piatich zasadnutiach analýze 

činnosti univerzity, návrhu zásadných opatrení a strategickým rozhodnutiam. 

1.3 Akademický senát UK 

Akademický senát UK (ďalej aj AS UK) ako orgán akademickej samosprávy prerokúval na 

svojich zasadnutiach predovšetkým návrhy vnútorných predpisov UK a vnútorných 

predpisov jednotlivých fakúlt UK, personálne návrhy rektora UK podliehajúce schváleniu AS 

UK (návrhy na vymenovanie prorektorov UK, členov Vedeckej rady UK a členov Správnej 

rady UK) a majetkové otázky (žiadosti o predchádzajúci písomný súhlas s nájmami 

nehnuteľného majetku UK, žiadosti na udelenie súhlasu na zriadenie vecných bremien na 

majetok UK) predložené rektorom UK, dekanmi fakúlt UK a riaditeľmi samostatne 

hospodáriacich súčastí UK.  

Zloženie Predsedníctva AS UK v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

Predseda AS UK: 
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prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.  FMFI UK 

 

Podpredsedovia AS UK: 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. JLF UK 

Mgr. Marek Pleva    FMFI UK   (do 16. 5. 2016) 

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. PriF UK 

Bc. Daniel Zigo    PriF UK   (od 25. 5. 2016) 

Bc. Róbert Zsembera    PdF UK 

 

Zástupcovia fakúlt UK: 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.  LF UK 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.  PdF UK 

Mgr. Andrea Figulová, PhD.   FSEV UK 

Mgr. Gašpar Fronc    RKCMBF UK 

prof. PhDr. František Gahér, CSc.  FiF UK 

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.   EBF UK 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.  FM UK 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.   PraF UK 

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.  FTVŠ UK 

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. FaF UK 

 

Členovia Akademického senátu UK v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

 

Lekárska fakulta UK (LF UK) 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.  zamestnanecká časť 

MUDr. Erika Macháčová, PhD.  zamestnanecká časť 

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. zamestnanecká časť 

Martin Padúch    študentská časť 

Tomáš Rokos     študentská časť 

 

Právnická fakulta UK (PraF UK) 

Mgr. Martin Daňko, PhD.   zamestnanecká časť 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.   zamestnanecká časť 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.  zamestnanecká časť 

Mgr. Jana Šmelková    študentská časť 

Bc. Daniel Zigo    študentská časť 

 

Filozofická fakulta UK (FiF UK) 

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.   zamestnanecká časť  (od 1. 12. 2016) 

prof. PhDr. František Gahér, CSc.  zamestnanecká časť 

PhDr. Igor Haraj, PhD.   zamestnanecká časť  (do 31. 8. 2016) 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. zamestnanecká časť 

Bc. Monika Firbasová    študentská časť 

Martin Hodničák    študentská časť  (do 22. 8. 2016) 

Mgr. Viktor Svetský    študentská časť  (od 9. 11. 2016) 

 

Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK) 

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.  zamestnanecká časť 

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.  zamestnanecká časť 

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. zamestnanecká časť 

Mgr. Lukáš Karlík    študentská časť 

RNDr. Eva Viglašová    študentská časť 
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Pedagogická fakulta UK (PdF UK) 

PaedDr. Dagmar Blight, PhD.  zamestnanecká časť 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.  zamestnanecká časť 

doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.  zamestnanecká časť 

Bc. Lenka Grofová    študentská časť  (do 2. 6. 2016) 

Zuzana Pallová    študentská časť  (od 27. 10. 2016) 

Bc. Róbert Zsembera    študentská časť 

 

Farmaceutická fakulta UK (FaF UK) 

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. zamestnanecká časť 

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.  zamestnanecká časť 

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. zamestnanecká časť 

Monika Čičová    študentská časť 

Miloš Chalachan    študentská časť 

 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) 

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.  zamestnanecká časť 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.   zamestnanecká časť 

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.  zamestnanecká časť 

Mgr. Milan Kováč    študentská časť 

Mgr. Adam Ščibrány    študentská časť 

 

Jesseniova lekárska fakulta UK  v Martine (JLF UK) 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. zamestnanecká časť 

PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.  zamestnanecká časť 

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.  zamestnanecká časť 

Veronika Slobodníková   študentská časť 

MUDr. Tomáš Šimurda   študentská časť 

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) 

doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.   zamestnanecká časť 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.  zamestnanecká časť 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.  zamestnanecká časť 

Bc. Askar Gafurov    študentská časť  (od 4. 11. 2016) 

Mgr. Marek Pleva    študentská časť 

Bc. Mária Šormanová   študentská časť  (do 23. 6. 2016) 

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK (RKCMBF UK) 

Mgr. Gašpar Fronc    zamestnanecká časť 

ThDr. Alexander Knorr, PhD.   zamestnanecká časť 

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.  zamestnanecká časť 

Ing. Tomáš Balala    študentská časť 

Dott. Peter Juhás    študentská časť 

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (EBF UK) 

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.   zamestnanecká časť 

Mgr. Marek Neština, PhD.   zamestnanecká časť 

Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD.  zamestnanecká časť 

Emil Hankovský    študentská časť 

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková  študentská časť 
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Fakulta managementu UK (FM UK) 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.  zamestnanecká časť 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.  zamestnanecká časť 

prof. Ing. Ján Rudy, PhD.   zamestnanecká časť 

Bc. Christián Malchárek   študentská časť 

Bc. Pavol Lím     študentská časť 

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) 

Mgr. Andrea Figulová, PhD.   zamestnanecká časť 

doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.  zamestnanecká časť 

Ing. Veronika Miťková, PhD.   zamestnanecká časť 

Daniel Fraňo     študentská časť 

Bc. Jana Štefaňáková    študentská časť 

 

volebný obvod Nefakultné súčasti UK 

Mgr. Viera Štercelová, PhD.   zamestnanecká časť 

 

Akademický senát UK sa v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 zišiel na šiestich 

zasadnutiach. V období od 26. októbra 2016 do 30. novembra 2016 sa uskutočnili 

doplňujúce voľby do AS UK na troch fakultách UK (PdF UK, FMFI UK, FIF UK). AS UK prijal 

v hodnotenom období spolu 154 uznesení. 

 

Predsedníctvo AS UK zasadalo v roku 2016 sedemkrát, spravidla jeden týždeň pred 

termínom zasadnutia AS UK. Predsedníctvo AS UK kontrolovalo plnenie uznesení 

schválených na zasadnutiach AS UK a v nadväznosti na prerokovanie materiálov komisiami 

AS UK prerokúvalo návrh programu riadnych zasadnutí AS UK.  

 

Pravidelnou súčasťou programu zasadnutí AS UK bol bod „Informácie členov Vedenia UK 

a otázky na členov Vedenia UK“, v  ktorom rektor UK a ďalší členovia Vedenia UK 

informovali o aktuálnych otázkach života UK a jej akademickej obce. Zároveň mohli 

členovia AS UK klásť písomné alebo ústne otázky a žiadať vysvetlenia od rektora UK, 

prorektorov UK a kvestorky UK vo veciach patriacich do ich právomoci. 

 

Medzi najvýznamnejšie materiály schválené na zasadnutiach AS UK v roku 2016 patrili:  

– Výročná správa o činnosti UK za rok 2015, 

– Výročná správa o hospodárení UK za rok 2015, 

– Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016, 

– Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 

2016 a jej dodatok, 

– Rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším súčastiam UK 

poskytnutých Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016; úprava bežnej dotácie na 

dofinancovanie vzdelávacej a výskumnej činnosti UK predstavovala sumu cca 4,2 mil. € , 

– účtovná uzávierka dcérskej spoločnosti UK Veda s.r.o. za rok 2015 a  vzatie na vedomie 

správy o jej činnosti, 

– Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UK, 

– Dodatok č. 4 k Štatútu PraF UK, 

– Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku PraF UK, 

– nový Študijný poriadok RKCMBF UK, 

– nový Štatút PdF UK, 

– Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku FaF UK, 

– Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku FiF UK, 



15 
 

– Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku LF UK, 

– Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku FMFI UK, 

– Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku PdF UK, 

– Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS UK, ktorý bol vypracovaný v nadväznosti na 

potreby skvalitnenia a spružnenia práce AS UK a komisií AS UK, 

– návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o. o reklamné a 

marketingové služby, vydavateľskú činnosť, organizovanie športových, kultúrnych a iných 

spoločenských podujatí, kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

– návrh na úpravu cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte a jedálni pri JLF UK 

v Martine, 

– návrh na úpravu cien za ubytovanie študentov vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK,  

– udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s uzavretím koncesnej zmluvy v prospech 

víťaza obchodnej verejnej súťaže na rozšírenie tepelného hospodárstva VM Ľ. Štúra – Mlyny 

UK,  

– udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov nachádzajúcich sa 

v Mlynskej doline a Starom Meste v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., 

– v majetkovoprávnej oblasti schválenie 94 návrhov rektora UK na udelenie súhlasu 

s nájmom nehnuteľného majetku. 

 

Na zasadnutí AS UK dňa 14. decembra 2016 bolo prijaté „Spoločné vyhlásenie Vedenia a 

Akademického senátu UK k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania“ a AS UK 

súčasne vyzval akademické senáty ostatných vysokých škôl na podporu vyhlásenia. Celý 

text vyhlásenia je na stránke:  

http://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/spolocne-

vyhlasenie-vedenia-uk-a-as-uk-k-narodnemu-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania 

 

AS UK na decembrovom zasadnutí tiež zobral na vedomie Otvorený list pracovníkov FSEV 

UK o metodike rozdeľovania dotácií verejným vysokým školám a schválil „Vyhlásenie 

Akademického senátu UK k návrhu rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2017“. Celý 

text vyhlásenia je na stránke:  

http://uniba.sk/media/stanoviska-uk/stanovisko-as-uk-k-navrhu-rozpoctu-pre-verejne-

vysoke-skoly-na-rok-2017/ 

 

AS UK na zasadnutí dňa 22. júna 2016 vyhlásil riadne voľby do Študentskej rady vysokých 

škôl (volebné obdobie 2016 – 2018) a súčasne určil volebné obvody (na každú fakultu 

pripadol jeden mandát delegáta v ŠRVŠ). Študentská časť AS UK následne zvolila Bc. 

Daniela Ziga za zástupcu študentskej časti AS UK v ŠRVŠ.  

 

Študentská časť AS UK zorganizovala nultý ročník športovo-zábavného podujatia AmosFest, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 27. septembra 2016 v areáli VM Ľ. Štúra – Mlyny UK v Mlynskej 

doline. Hlavným cieľom podujatia bolo posilnenie vzťahu študentov zo všetkých fakúlt UK 

voči UK a tým zvýšenie integrity UK smerom dovnútra.  

 

K ďalšej činnosti študentskej časti AS UK patrila príprava druhého ročníka Univerzitného 

stromčeka prianí, zostavenie informačného bulletinu pre študentov zapísaných do prvého 

roka štúdia na UK, participovala na podujatí Manekýn výzva. Reprezentanti študentskej 

časti AS UK sa zúčastnili na konferencii Konvent akademických senátov, ktorá sa konala 

v dňoch 24. – 26. novembra 2016 v Košiciach, s nosnými témami odborná prax počas 

štúdia a vzťah vysokých škôl, absolventov a trhu práce. 

Podrobnosti o zasadnutiach AS sú uvedené v zápisniciach na webovom sídle UK 

http://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/spolocne-vyhlasenie-vedenia-uk-a-as-uk-k-narodnemu-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania
http://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/spolocne-vyhlasenie-vedenia-uk-a-as-uk-k-narodnemu-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania
http://uniba.sk/media/stanoviska-uk/stanovisko-as-uk-k-navrhu-rozpoctu-pre-verejne-vysoke-skoly-na-rok-2017/
http://uniba.sk/media/stanoviska-uk/stanovisko-as-uk-k-navrhu-rozpoctu-pre-verejne-vysoke-skoly-na-rok-2017/


16 
 

https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/zapisnice-zo-zasadnuti/. 

1.4 Vedecká rada UK 

Vedecká rada UK (ďalej VR UK): 

 prerokúva dlhodobý zámer UK, 

 pravidelne, najmenej však raz za rok hodnotí úroveň UK vo vzdelávacej činnosti a v oblasti 

vedy, techniky alebo umenia, 

 schvaľuje návrh študijných programov, ak ich prerokovanie nepatrí do pôsobnosti 

vedeckej rady fakulty; na rokovanie VR UK o návrhu študijných programov sú prizývaní 

zástupcovia študentov určení študentskou časťou AS UK, 

 schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné 

programy uskutočňované na vysokej škole (§ 63 ods. 3); schvaľuje školiteľov na 

doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4, 

 schvaľuje kritériá UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ (ďalej len „kritériá 

na získanie titulu docent“) a kritériá UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ (ďalej len 

„kritériá na získanie titulu profesor“), 

 prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku v študijných 

odboroch, v ktorých študijné programy uskutočňuje vysoká škola, 

 prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide o vymenovanie 

profesora v študijnom odbore, v ktorom študijné programy uskutočňuje fakulta, robí tak 

na návrh vedeckej rady fakulty. Ak návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením vedeckej rade 

fakulty, 

 schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov; ak ide 

o  obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte, robí tak na návrh vedeckej rady 

fakulty, 

 schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov; ak ide 

o  obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, robí tak na návrh vedeckej rady fakulty, 

 schvaľuje návrhy rektora na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov; ak ide 

o  obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na fakulte, robí tak na návrh vedeckej rady 

fakulty (§ 79), 

 udeľuje vedecké hodnosti „doctor scientiarum" (v skratke „DrSc."), 

 udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris causa" 

(v skratke „Dr.h.c."), 

 navrhuje rektorovi UK udeliť čestný titul „profesor emeritus", 

 schvaľuje na návrh predsedu VR UK rokovací poriadok VR UK, 

 plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi UK. 

 

Predsedom Vedeckej rady UK je rektor. Ďalšími členmi VR UK sú významní odborníci  

z  oblastí, v ktorých UK uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo  

ďalšiu tvorivú činnosť. Členmi VR UK sú z titulu svojej funkcie spravidla prorektori UK a 

dekani fakúlt UK. Pri vymenúvaní členov VR UK rektor zohľadňuje primerané zastúpenie 

širokých skupín študijných odborov a zameranie jednotlivých fakúlt a pracovísk UK. Členov 

VR UK vymenúva a odvoláva rektor po schválení AS UK. 

Predseda 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK 

Členovia 

https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/zapisnice-zo-zasadnuti/
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RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prorektorka UK 
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. prorektor UK 
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. prorektor UK  
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. prorektor UK 
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. prorektorka UK 
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. prorektorka UK 
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. dekan LF UK 
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. dekan PraF UK 
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc. dekan FiF UK 
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. dekan PriF UK 
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. dekanka PdF UK 
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. dekan FaF UK  
doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. dekan FTVŠ UK 
prof. MUDr. Ján Danko, CSc. dekan JLF UK 
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. dekan FMFI UK 
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. dekan RKCMBF UK   
doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr.theol. dekan EBF UK  
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. dekan FM UK 
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. dekanka FSEV UK 
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. LF UK 
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. PraF UK 
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. FiF UK 
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc. FiF UK 
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. PriF UK 
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. PriF UK 
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. JLF UK 
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. JLF UK 
prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. FTVŠ UK 
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. FMFI UK 
prof. Ing. Ján Rudy, CSc. FM UK 
doc. PhDr. Mikuláš Bek, PhD. rektor MU Brno  
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. UPJŠ Košice (do 12. 10. 2016) 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. rektor UPJŠ Košice  
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. rektor STU Bratislava 
prof. Stanislav Stankoci, akad. maliar rektor VŠVU Bratislava 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK Praha  
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. rektor SZU Bratislava  
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. predseda SAV  
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.  SAV 
RNDr. Eva Majková, DrSc. SAV 
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. SAV 
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. STU 
prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc. ÚSCCH 

VR UK v roku 2016 prerokovala a schválila: 

 18 návrhov vedeckých rád fakúlt na vymenovanie za profesorov, 

 priznala 9 čestných titulov „emeritný profesor“  

1.5 Správna rada UK 

Správna rada UK (ďalej aj SR UK) uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti UK, 

najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých UK 

štátom. SR UK sa vyjadruje najmä k dlhodobému zámeru UK a k výročnej správe o činnosti 

UK. SR UK dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, 

ktorými chce verejná vysoká škola: 
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 nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od 

ktorej sa veci podľa zákona o dani z príjmu považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jeho 

prevod, 

 nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa 

veci podľa zákona o dani z príjmu považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jej prevod, 

 zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku UK, 

 založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo 

do iných právnických osôb, 

 uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru. 

 

Členovia 
 

vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. 
analytik, German Marshall Fund US 

prvé (od 26. 5. 2011) 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. 
členka predstavenstva a zástupkyňa gen. riaditeľa, 
VÚB, a. s.  

prvé (od 25. 7. 2011) 

Mgr. Andrej Kolesík 
prezident, Asociácia športových klubov Inter 
Bratislava 

prvé (od 20. 6. 2012) 

MUDr. Darina Sedláková, MPH 

riaditeľka, Kancelária WHO na Slovensku 

druhé (od 28. 1. 2013) 

Ing. Miroslav Trnka 

spoločník ESET, spol. s r. o. 

prvé (od 12. 11. 2015) 

JUDr. Oszkár Világi 

predseda predstavestva a generálny riaditeľ,  

SLOVNAFT, a. s. 

prvé (od 12. 11. 2015) 

vymenovaní na návrh rektora UK 

Ing. Bc. Pavol Frešo 
predseda, Bratislavský samosprávny kraj 

prvé (od 8. 11. 2011) 

Mgr. art. Juraj Kukura 

riaditeľ, Divadlo Aréna 

prvé (od 19. 7. 2013) 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. 

guvernér, Národná banka Slovenska 

prvé (od 12. 11. 2015) 

doc. Ing. Peter Mihók, CSc. 

predseda, Slovenská obchodná a priemyselná 

komora 

druhé (od 20. 6. 2012) 

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. 

primátor, Hlavné mesto SR Bratislava 

prvé (od 20. 4. 2015) 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

generálny riaditeľ SARIO 

druhé (od 26. 5. 2011) 

vymenovaní na návrh zamestnaneckej časti Akademického senátu UK 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
prednosta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a 

klinickej genetiky Lekárskej fakulty UK 

druhé (od 24. 3. 2015) 
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vymenovaní na návrh študentskej časti Akademického senátu UK 

Mgr. Tomáš Kaščák 
študent, Fakulta managementu UK 

prvé (11. 2. 2014 – 10. 2. 2016) 

Mgr. Jana Šmelková 
doktorandka, Právnická fakulta UK 

prvé (od 11. 2. 2016) 

 

Predseda Správnej rady UK 

Ing. Róbert Šimončič, CSc.  druhé funkčné obdobie od 6. 5. 2015 

 

Podpredseda Správnej rady UK 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. druhé funkčné obdobie od 4. 5. 2015 
 

Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu Správnej rady UK je podľa čl. 6 ods. 1 Štatútu 

Správnej radu UK dvojročné. 

 

V roku 2016 sa uskutočnili dve zasadnutia a 1 písomné hlasovanie SR UK, v rámci ktorých 

prerokovala a schválila: 

- návrh na zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve UK nachádzajúce sa 

v Mlynskej doline pre najvýhodnejšiu ponuku na rozšírenie (rekonštrukciu) tepelného 

hospodárstva Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK a požiadala Vedenie UK, aby 

vybralo najvýhodnejšiu ponuku na predmetnú investičnú akciu, 

- Správu o činnosti SR UK za rok 2015, 

- Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2015, 

- návrh rozdelenia zisku UK za rok 2015 do jednotlivých finančných fondov UK , 

- Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016, 

- zobrala na vedomie Výročnú správu o činnosti UK za rok 2015. 

 

Podrobnosti o zasadaniach SR UK sú uvedené v zápisniciach na webovom sídle UK  

https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/spravna-rada-uk/uznesenia-podnety-a-stanoviska/ 

1.6 Súčasti UK 

Centrálne financované súčasti 

Akademická knižnica UK PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka 

Botanická záhrada UK RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ 

Centrum informačných technológií UK Mgr. Peter Miazdra, riaditeľ 

Kanadské štúdiá UK PhDr. Mária Huttová, PhD., vedúca 

Psychologická poradňa UK PhDr. Ivan Rapoš, vedúci 

Učebno-výcvikové zariadenie Richňava Ing. Róbert Ronda, vedúci 

UNESCO Katedra plurilingválnej 

a multikultúrnej komunikácie UK 

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc., 

vedúca 

UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam 

UK 

doc. Mgr. Erik Láštic, PhD., vedúci 

Vydavateľstvo UK 

Konfuciov inštitút pri UK 

Mgr. Agáta Jurášková, riaditeľka  

prof. Mgr. Jana Benická, PhD., 

slovenská riaditeľka 
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Samostatne hospodáriace súčasti UK 

Centrum ďalšieho vzdelávania UK  PaedDr. Janka Chládecká, PhD.,  

riaditeľka 

Vysokoškolský internát Družba UK Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ  

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ 

Vedecký park UK 

Ďalšie súčasti 

UK Veda, s. r. o. 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ 

 

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., konateľ 

Mgr. Agáta Jurášková, konateľka 
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2 Prehľad najdôležitejších faktov a činností UK 

2.1 Aktuálne umiestnenie UK vo svetových rankingových systémoch 

Najvýznamnejšie medzinárodné rankingové agentúry, zaoberajúce sa porovnávaním 

a hodnotením vybraných ukazovateľov výkonu svetových univerzít, registrovali,  

s  výnimkou tzv. Šanghajského rebríčka (Academic Ranking of World Universities, ARWU), 

činnosť Univerzity Komenského v Bratislave aj v roku 2016. UK si udržala v rankingových 

rebríčkoch stabilnú pozíciu, pričom jej silnú stránku predstavuje hodnotenie výskumu. 

Tento trend nezmenil ani kontinuálny proces rozširovania rebríčkov o nových členov 

a metodologické zmeny v rankingových systémoch. UK sa v súlade s Dlhodobým zámerom 

usiluje nielen o posilnenie dominancie výskumu, ale komplexne aj o zvyšovanie 

medzinárodnej reputácie a vzdelávania, aby v konkurenčnom univerzitnom prostredí 

dosahovala najlepšie postavenie. 

 

TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS (THE WUR)  

601. – 800. miesto z 980 hodnotených vysokých škôl, z top 1 313 univerzít zo 79 krajín.  

(V roku 2015 UK dosiahla 601. – 800. miesto z 800 hodnotených univerzít z top 1 128.) 

Hodnotené ukazovatele: 

- 30 % výučba – renomé výučby; počet študentov na učiteľa, počet promovaných 

doktorandov k promovaným bakalárom, počet promovaných doktorandov na učiteľa, 

finančný rozpočet inštitúcie na výučbu, 

- 30 % výskum – renomé výskumu; normalizovaný rozpočet na výskum, výskumná 

produktivita – počet vedeckých publikácií v databáze indexovaných peer review 

časopisov spoločnosťou Elsevier Scopus, 

- 30 % citačný ohlas – citačný impakt indexovaný podľa databázy Elsevier Scopus 

v období rokov 2011 – 2015, započítané sú aj citácie indexovaných diel vyhotovených 

v rokoch 2011 –  2016,  

- 7,5 % medzinárodný pohľad (študenti, učitelia, spolupráca) – podiel počtu 

medzinárodných študentov k domácim študentom, podiel počtu medzinárodných 

učiteľov k domácim učiteľom, podiel medzinárodných spoluautorských vedeckých 

publikácií, 

- 2,5 % príjem z priemyslu (finančný podiel priemyslu na výskume, inováciách a transfere 

vedomostí) – finančný príjem z priemyslu na výskum a inovácie. 

 

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS (QUACQUARELLI SYMONDS) 

651. – 700. miesto z 900 hodnotených univerzít. 

(V roku 2015 sa UK umiestnila na 505. mieste zo 750 hodnotených univerzít.)  

42. miesto z top 200 univerzít v rámci subregiónu rozvojová Európa a Stredná Ázia.  

(V roku 2015 sa UK v danom rebríčku umiestnila na 40. mieste z top 150 univerzít.) 

Hodnotené parametre: 

- 40 % akademická reputácia – 74 651 odpovedí od akademikov celého sveta, 

- 20 % podiel študentov na učiteľa, 

- 20 % citácie z databázy Scopus 

- 10 % zamestnávateľská reputácia – 37 781 odpovedí na identifikáciu univerzít, ktoré 

produkujú najlepších absolventov, 

- 10 % podiel medzinárodných učiteľov a študentov na univerzite. 

 

CWTS LEIDEN RANKING (LEIDEN RANKING) 

599. miesto z 842 svetových univerzít pri hodnotení všetkých odborov.  

(V roku 2015 710. miesto zo 750 univerzít.)  
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V hodnotení odborov za rok 2016 dosiahla UK nasledovné umiestnenia:  

437. miesto – fyzikálne vedy a technika,  

526. miesto – vedy o Zemi a živej prírode,  

533. miesto – biomedicínske a lekárske vedy,  

689. miesto – matematika a matematická informatika. 

(V roku 2015 dosiahla UK 615. miesto v odbore fyzikálne vedy a technika, 607. miesto 

v odbore život a vedy o Zemi, 692. miesto v odbore biomedicínske a lekárske vedy a 

v odbore matematika a matematická informatika UK nebola klasifikovaná.)  

Hodnotené parametre: 

– celkový počet publikácií v sledovaných kategóriách, 

– priemerná citovanosť v absolútnej podobe (MCS), 

– priemerná citovanosť v normalizovanej podobe (MNCS), 

– podiel publikácií, ktoré patria medzi najcitovanejšie (PP top 1%, 10 %, 50 %), 

– podiel publikácií, ktoré vznikli v spolupráci aspoň s jednou inštitúciou (PP collab), 

– podiel publikácií, ktoré vznikli v spolupráci aspoň s dvoma inštitúciami (PP int collab), 

– podiel publikácií, ktoré vznikli v spolupráci s aplikačnou sférou (PP ui collab), 

– podiel publikácií, ktoré vznikli s inštitúciami vzdialenými menej než 100 km, 

– podiel publikácií, ktoré vznikli v spolupráci s inštitúciami vzdialenými viac než 5000 km. 

 

UNIVERSITY RANKING BY ACADEMIC PERFORMANCE (URAP) 

545. miesto z 2 000 hodnotených vysokých škôl sveta, v užšom výbere z 20 000 univerzít. 

(V roku 2015 sa UK umiestnila na 494. mieste z 2 000 hodnotených vysokých škôl). 

Hodnotené parametre: 

- 21 % článok – produktivita vedeckých článkov publikovaných v roku 2015 

a indexovaných vo Web of Science, 

- 21 % citácia – miera hodnoty vedeckého dopadu a bodovanie podľa celkového počtu 

citácií získaných v období rokov 2011 – 2015 za články publikované v rokoch 2011 – 

2015 indexovaných Web of Science, 

- 18 % celkový impakt  článku – hodnota vedeckej produktivity prepočítaná 

štandardizovaným priemerným počtom citovaní jednej publikácie univerzity (bez 

autocitácií), pričom sú rešpektované svetové štandardy pre citovanie publikácie v  41 

oblastiach výskumu v období rokov 2011 – 2015,  

- 15 % celkový impakt citácie – pomer kvality citácií v konkrétnom odbore inštitúcie a vo 

svete v závislosti od hodnoty impaktu časopisov, v ktorých boli články publikované, 

podľa Journal Impact Factors of ISI v rokoch 2011 – 2015, 

- 15 % medzinárodná spolupráca – miera globálneho akceptovania univerzity; 

medzinárodné údaje o spolupráci založené na celkovom počte publikácií vytvorených 

v spolupráci so zahraničnými univerzitami. Bibliometrické dáta sú získané z Thomson 

Reuters´ InCities za obdobie rokov 2011 – 2015, 

- 10 % celkový dokument – miera udržateľnosti a kontinuity vedeckej produktivity 

a prezentovania celkového počtu dokumentov, ktoré zahŕňajú všetku vedeckú literatúru 

vrátane konferenčných príspevkov, prehľadových článkov, diskusií, skrípt, okrem toho 

články v časopisoch publikovaných v období 2011 – 2015. 

 

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS WORLD REPORT (SCIMAGO) 

586. miesto z 5 147 vysokých škôl a výskumných inštitúcií sveta.  

(V roku 2015 sa UK umiestnila na 578. mieste z 5 139 univerzít a výskumných inštitúcií.) 

Hodnotiace parametre: 

- 25 % inovatívne poznatky – vedecký publikačný výstup inštitúcie citovaný v patentoch 

(IK), 



23 
 

- 15 % prichádzajúce linky k doméne – počet prichádzajúcich linkov k doméne inštitúcie 

podľa Ahrefs, 

- 13 % excelencia vo vedení – počet excelentných výstupov, ktorých hlavným tvorcom je 

inštitúcia (Ewl), 

- 13 % normalizovaný impakt – index vzťahu medzi priemerným inštitucionálnym 

vedeckým dopadom a svetovým priemerom (hodnota 1),  

- 8 % výstupy – celkový počet dokumentov publikovaný vo vedeckých časopisoch 

indexovaných spoločnosťou Scopus (O), 

- 5 % vedenie – množstvo inštitucionálnych výstupov, ktorých hlavný tvorca je priradený 

k inštitúcii (L), 

- 5 % akumulácia vedeckých odborníkov – počet rôznych autorov inštitúcie v celkovom 

počte publikovaných výstupoch danej inštitúcie počas konkrétneho obdobia (STP), 

- 5 % technologický impakt – percento vedeckých výstupov citovaných v patentoch v 21 

oblastiach vedeckého výskumu (TI), 

- 5 % veľkosť webu – počet stránok spojených s URL inštitúcie podľa Googla (WS), 

- 2 % medzinárodná spolupráca – percentuálny podiel výstupov realizovaných 

v spolupráci s viac ako jednou zahraničnou inštitúciou (IC), 

- 2 % špičkové publikácie – počet publikácií, ktoré univerzita publikovala v 25 % 

najlepších vedeckých časopisoch sveta v jednotlivých kategóriách (rebríček SCImago 

Journal Rank) (Q1), 

- 2 % excelentnosť – miera kvality výstupov vedeckej inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v 10 

% najviac citovaných diel v perspektíve jednotlivých vedeckých odborov (Exc). 

 

WEBOMETRICS RANKING WEB OF WORLD UNIVERSITIES (RWWU) 

752. miesto z 12 000 hodnotených univerzít, v užšom výbere z viac ako 26 000 univerzít.  

(V roku 2015 sa UK umiestnila 634. mieste z viac ako 25 000 univerzít.) 

Hodnotené parametre: 

- 50 % viditeľnosť – počet externých linkov a domén; použité je maximum hodnoty 

ukazovateľa od dvoch nezávislých inlinks poskytovateľov (Ahrefs & Majestatic),  

- 30 % excelentnosť – top 10 % najcitovanejších dokumentov podľa disciplíny v období 

rokov 2010 – 2014 zdroj Scimago data,  

- 10 % otvorenosť – využitie dát z Google Scholar Citations, pričom sú sledované len 

profily inštitúcie a jej súčastí, 

- 10 % výskyt – počet webových stránok vrátane celého obsahu súborov podľa Googla 

(s priestorovou referenciou na vybavenosť). 

 

CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKINGS (CWUR) 

637. miesto z 25 000 hodnotených univerzít vo svete.  

(V roku 2015 UK dosiahla 685. miesto z viac ako 22 000 univerzít.) 

Hodnotené ukazovatele: 

- 25 % kvalita vzdelávania – počet absolventov univerzity, ktorí získali významné 

medzinárodné ocenenia v pomere k veľkosti univerzity, 

- 25 % zamestnanie absolventov – počet absolventov univerzity, ktorí sú riaditeľmi firiem 

v top firmách v pomere k veľkosti univerzity, 

- 25 % kvalita fakulty – počet vedcov, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia, 

- 5 % publikácie – počet vedeckých článkov v renomovaných časopisoch, 

- 5 % vplyv – počet vedeckých článkov vo veľmi vplyvných časopisoch, 

- 5 % citácie – počet vysoko citovaných vedeckých časopisov,  

- 5 % širší dosah – merané univerzitným H-indexom, 

- 5 % patenty – počet medzinárodne podaných patentových prihlášok.  
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U.S. NEWS AND WORLD REPORT BEST GLOBAL UNIVERSITIES 

516. miesto z top 1000 inštitúcií zo 65 krajín sveta.  

(V roku 2015 UK dosiahla 505. miesto z top 750 univerzít.) 

Hodnotené parametre: 

- 12,5 % globálna reputácia výskumu za posledných 5 rokov,  

- 12,5 % regionálna reputácia výskumu za posledných 5 rokov, 

- 12,5 % počet publikácií, ktoré patria medzi 10 % najcitovanejších prác, 

- 10 % vedecké publikácie v databázach Web of Sciences v päťročnom období, 

- 10 % normalizovaný citačný impakt, 

- 10 % percento celkového počtu publikácií, ktoré patria medzi 10 % najcitovanejších 

prác, 

- 10 % medzinárodná spolupráca, 

- 7,5 % celkový počet indexovaných citácií, 

- 5 % počet najviac citovaných výstupov, ktoré patria k 1 % najcitovanejších prác v ich 

odbore,  

- 5 % percentuálna hodnota zo všetkých publikácií, ktoré patria k top 1 % najviac 

citovaných prác, 

- 2,5 % monografie, 

- 2,5 % konferencie. 

 

THE  BRICS AND EMERGING ECONOMIES 

151. miesto z top 300 univerzít sveta. 

(V roku 2015 UK dosiahla 135. miesto z top 200 univerzít.) 

Hodnotené parametre: rovnaké ako v THE WUR; váhy indikátorov sú prepočítané tak, aby 

reflektovali rozvoj priorít jednotlivých univerzít v rozvojových ekonomikách. 

2.2 Najvýznamnejšie udalosti 

Aj rok 2016 bol pre Univerzitu Komenského v mnohých ohľadoch úspešný. Oslavy 

významných okrúhlych výročí viacerých súčastí a pracovísk UK, na ktoré bol rok 2016 

výnimočne bohatý, boli vhodnými príležitosťami na obzretie sa a zhodnotenie doterajšej, 

niekoľko desaťročí trvajúcej práce. V oblasti vedeckého bádania sa na pôde UK zrodilo aj 

v roku 2016 viacero významných medicínskych objavov. Univerzita slávnostne dobudovala 

a otvorila brány svojho nového moderného multidisciplinárneho Vedeckého parku UK. Aj 

v roku 2016 univerzita hostila významné osobnosti, vrátane 14. dalajlámu a čestného 

doktora Univerzity Komenského Tenzina Gyatsa,  novinárky Deborah Nelson, nositeľky 

Pulitzerovej ceny za investigatívnu žurnalistiku či profesora Piera Carla Padoana, 

talianskeho ministra hospodárstva a financií. Vďaka aktívnym študentom vznikla tiež nová 

tradícia v podobe festivalu AmosFest v areáli internátov v bratislavskej Mlynskej doline. 

Jeho cieľom je združiť študentov, zamestnancov a absolventov rôznych fakúlt a posilniť ich 

vzťah k  univerzite.  

Významné medzníky 

V roku 2016 si UK pripomínala okrúhle výročia založenia viacerých svojich súčastí 

a pracovísk. V roku 2016 uplynulo 25. rokov od založenia druhej najmladšej fakulty UK – 

Fakulty managementu.  Naopak, v poradí s druhými najstaršími fakultami – Právnickou 

fakultou a Filozofickou fakultou – si UK pripomenula 95. výročie ich založenia. 80. výročie 

svojho jestvovania oslávila Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta a  70. 

výročie oslávila Pedagogická fakulta. 60. výročie svojho založenia si v  roku 2016 

pripomenuli III. Interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

a Univerzitná nemocnica Bratislava spolu s Farmakobiochemickým laboratóriom pri tejto 
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klinike. Katedra biochémie Prírodovedeckej fakulty oslávila tiež významné jubileum – 50 

rokov od svojho založenia. 

Vzdelávacie aktivity 

Vzdelávanie na Univerzite Komenského sa okrem študentov týka aj jej zamestnancov a 

širokej verejnosti.  Aj z tohto dôvodu  pokračovala UK aj v roku 2016 s realizovaním 

množstva prednášok so zaujímavými zahraničnými hosťami, medzinárodných konferencií 

a letných škôl pre všetkých, ktorých záujem celoživotne sa vzdelávať neopúšťa. 

Stretnutia a prednášky významných osobností 

Jednou z najvýznamnejších návštev v roku 2016 bolo stretnutie 14. dalajlámu a čestného 

doktora Univerzity Komenského Tenzina Gyatsa s akademickou obcou univerzity na pôde 

Filozofickej fakulty UK v Moyzesovej sieni. Na pôde školy bol po tretíkrát, pričom hlavnou 

témou stretnutia boli Morálne aspekty vzdelávania a vedy v prospech humanizmu.  

Stephen Shennan, ktorý je považovaný za jedného z najvýznamnejších a najvplyvnejších 

archeológov súčasnosti, zavítal v rámci programu Erasmus+ na Katedru archeológie 

Filozofickej fakulty UK v Bratislave a zároveň vystúpil aj ako hlavný rečník na 

medzinárodnej konferencii 3rd Central European Theoretical Archeology Group Meeting 

(CEA TAG 2016), ktorá sa na pôde fakulty a vôbec na Slovensku uskutočnila po prvýkrát. 

Vynikajúca prednáška sa v Aule UK uskutočnila začiatkom nového akademického roku, 

kedy univerzita hostila svetoznámu investigatívnu novinárku Deborah Nelson. Nositeľka 

Pulitzerovej ceny priblížila prácu investigatívneho novinára, a zároveň upozornila na 

environmentálne problémy, ktoré spoločnosť nemôže ignorovať.  

Významným hosťom Univerzity Komenského bola tento rok aj generálna riaditeľka UNESCO 

Irina Bokova, ktorá vystúpila v Aule UK s prednáškou na tému Posilnenie postavenia 

mládeže, podpora rozmanitosti – nové základy pre odhodlanosť a mier. Počas prednášky 

zdôraznila význam vzájomnej spolupráce a nevyhnutnosti akceptovať rozmanitosť, čím sa 

zamedzí šíreniu xenofóbie a rasizmu. Vyzdvihla tiež rolu vzdelávania, ktoré má významné 

postavenie v šírení mieru a morálnych hodnôt humanizmu. 

V apríli navštívil univerzitu chorvátsky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Miro Kovač. V Rektorskej sieni UK prednášal na aktuálnu tému: Chorvátsko ako priesečník 

strednej a juhovýchodnej Európy. V prednáške venoval veľmi dôležitej otázke súčasnosti - 

migračnej kríze, ale aj témam pokroku energetickej politiky či turizmu. 

Na tému: Spoločná európska stratégia pre stabilitu, ekonomický rast a zamestnanosť 

prednášal v Rektorskej sieni taliansky minister hospodárstva a financií profesor Pier Carlo 

Padoan. Profesor Padoan prezentoval víziu ekonomických prvkov a politík zabezpečujúcich 

rozvoj a ekonomickú stabilitu EÚ vrátane posilnenia fiškálnej politiky Hospodárskej a 

menovej únie až po vytvorenie postu európskeho ministra financií. Dotkol sa aj aktuálnych 

tém – migračnej krízy a bezpečnostných rizík.  

V tradícii celouniverzitných profesorských prednášok pokračovala UK prednáškou prof. 

MUDr. Viliama Badu, CSc., z Lekárskej fakulty UK s názvom Ako sa dá predchádzať 

chorobám srdca a ciev?  a prednáškou prof. RNDr. Rastislava Královiča, PhD., z Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky UK s názvom Ako merať užitočnosť informácie. 

Konferencie 

V súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa dňa 2. júna 

2016 na pôde Univerzity Komenského uskutočnila konferencia s názvom Pre-presidency 

conference. Cieľom dvojdňovej konferencie bola príprava Slovenského predsedníctva 

v strategických témach Európskej agendy.  
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Na pôde Právnickej fakulty UK sa uskutočnil 2. ročník podujatia Arbitration Conference 

2016, ktorú organizuje PraF UK v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v SR 

(AmCham). Programovo sa konferencia zamerala na aktuálne otázky arbitráže.  

Na Medzinárodnej vedeckej konferencii študentov stredných a vysokých škôl na 

Prírodovedeckej fakulte UK bolo v roku 2016 prezentovaných takmer 300 výsledkov 

výskumnej práce v šiestich tematických okruhoch, z ktorých 64 predniesli mimofakultní 

účastníci. Komisiou, ktorá je zložená z docentov a profesorov fakulty bol následne z každej 

sekcie vybraný víťazný príspevok.  

V Piešťanoch sa konala medzinárodná vedecká konferencia XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. 

Zúčastnilo sa jej 91 účastníkov z ôsmich lekárskych fakúlt z Českej republiky a troch 

lekárskych fakúlt zo Slovenska. Každoročne túto konferenciu pripravuje Ústav lekárskej 

fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 

Zo všetkých kútov sveta sa zišlo takmer 360 špičkových vedcov na 6. Medzinárodnej 

konferencii plazmovej medicíny v Mlynskej doline. Konferencii predchádzala prvá Letná 

škola plazmovej medicíny, ktorá bola rovnako ako konferencia pod organizačnou taktovkou 

doc. RNDr. Zdenka Machalu, PhD., a doc. RNDr. Karla Henselu, PhD z Fakulty matematiky, 

fyziky a informatiky UK.  

Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa uskutočnilo 

podujatie Diplomatic, Economic and Academic Days (DEA), nad ktorým prevzala záštitu 

belgická princezná Léa. Podujatie pripravila Univerzita Komenského v spolupráci s Cercle 

International Diplomatique et Consulaire (CIDIC) a združením UNICA, ktoré je poprednou 

inštitucionálnou sieťou vysokého školstva v Európe. Súčasťou podujatia bola medzinárodná 

konferencia spojená s prezentáciou  Vedeckého parku UK za účasti rektora UK prof. RNDr. 

Karola Mičietu, PhD.  

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave (FSEV UK) v roku 2016 rozšírila 

svoje doterajšie portfólio deviatich cien o ďalších päť na medzinárodných súťažiach Model 

United Nations (MUN). MUN je svetoznáma modelová študentská konferencia, na ktorej sa 

simulujú rokovania v rôznych výborov OSN. V zahraničí, predovšetkým v USA, je úspech na 

MUN považovaný za jednu z najlepších ciest, ako naštartovať svoju kariéru.  

Letné školy 

Jednu z najvýznamnejších akcií s dlhoročnou tradíciou  - letnú školu slovenského jazyka 

a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS) už po 52. krát zorganizovalo špecializované 

pracovisko Filozofickej fakulty UK. Intenzívnej výučby slovenčiny sa zúčastnilo 153 

záujemcov z 32 krajín sveta. 

Už po 26-krát pripravilo Centrum ďalšieho vzdelávania Letnú univerzitu slovenského jazyka 

a kultúry UK, ktorej sa zúčastnilo takmer 100 cudzincov a krajanov z celého sveta. Centrum 

ďalšieho vzdelávania UK pripravilo pre krajanských študentov aj Mobilnú učebňu 

slovenského jazyka, s ktorou spoznávali významné historické i súčasné osobnosti 

malokarpatského regiónu, Horného Pohronia a Slovenského Rudohoria a Bilingválnu školu 

slovenských reálií a anglického jazyka zameranú na reálie, kultúru a ekológiu Žitného 

ostrova. 

Tanečným tradíciám a reáliám horehronského regiónu sa počas leta už po 7-krát venovala 

Letná škola choreografie slovenského ľudového tanca. Centrum ďalšieho vzdelávania UK 

zorganizovalo aj Letnú školu mladých vedcov zameranú na ochranu životného prostredia a 

environmentalistiku a Letnú školu mladých informatikov. Novinkou bola Letná škola 

kreatívnej ekonomiky a pre krajanských učiteľov bol pripravený metodický kurz Cestujeme 

po hradoch a zámkoch – vzdelávanie v múzeu ako aktivizujúci prvok v edukačnom procese. 
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V prvom roku svojej činnosti zorganizoval Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského 

v Bratislave (UK) v spolupráci s partnerskou Šanghajskou univerzitou medzinárodného 

obchodu a ekonómie (Shanghai University of International Business and Economics, SUIBE) 

dvojtýždňový letný tábor Confucius Institute Summer Camp 2016 v Šanghaji. Letný tábor 

určený záujemcom a študentom čínskeho jazyka a kultúry sa bude podľa možností 

a záujmu opakovať pravidelne aj v nasledujúcich rokoch. 

Univerzita tretieho veku (UTV) pripravila v lete pre seniorov dva programy. Na dennom 

kurze Digitálna fotografia pre seniorov sa naučili seniori spracovať grafiku a upravovať 

fotografie v PC. Druhý program s názvom Letný rekondično-ozdravovací pobyt UTV sa 

zameral na športové aktivity a zdravý životný štýl v Študijnom a kongresovom stredisku 

v Modre-Harmónii. V auguste sa tiež uskutočnila v spolupráci s Magistrátom hlavného 

mesta SR Bratislavy v priestoroch Primaciálneho paláca v poradí už šiesta a veľmi 

obľúbená Letná bratislavská univerzita seniorov. 

14. ročník Detskej univerzity Komenského absolvovalo 262 študentov vo veku 9 – 14 rokov. 

Možnosť zúčastniť sa letnej univerzity mali aj deti v Martine, kde sa na Jesseniovej lekárskej 

fakulte UK konal v poradí 4. ročník Martinskej letnej detskej univerzity. 

Študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK z občianskeho združenia Trojsten 

zorganizovali v spolupráci s FMFI UK už 5. ročník Letnej školy fyziky pre 130 žiakov 

základných a študentov stredných škôl z celého Slovenska, ktorí mali možnosť vypočuť si 

počas dvoch týždňov 59 odborných a 17 soft-skills prednášok od 37 prednášajúcich. 

Veda a výskum na UK 

Univerzita si uvedomuje, že pre dosahovanie excelentných vedeckých výsledkov nie je 

dôležitá iba finančná podpora, ale rovnako aj vhodné pracovné prostredie a  technologické 

prostriedky, vďaka ktorým sa výskum realizuje. Oficiálne otvorenie Vedeckého parku UK 

umožnilo viacerým vedeckým tímom tieto podmienky využiť.  

Granty UK  

Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických i umeleckých projektov 

vedeckých pracovníkov, mladých pedagógov a interných doktorandov UK vo veku do 30 

rokov boli udelené 288 projektom v celkovej sume 273 760 eur. Príspevok neinvestičného 

fondu UK bol udelený doktorandom zo špičkových tímov v sume 23 500 eur. 

Vedecký park UK 

Vo februári bol otvorený Vedecký park UK, ktorý sa orientuje na oblasti biomedicíny, 

biotechnológií, enviromedicíny a sociálnych výziev 21. storočia. Vedecké tímy v ňom 

skúmajú nové diagnostické postupy na odhaľovanie genetickej podstaty civilizačných či 

infekčných ochorení, biotechnologické aktivity a tiež závažné environmentálne riziká pre 

ľudské zdravie v oblasti environmentálnej medicíny.  

V decembri sa na pôde parku konal medzinárodný seminár s názvom „Vysokoškolské 

vzdelanie ako hybná sila regionálneho rozvoja“, ktorého organizátorom bola EURASHE 

(European Association of Institutions in Higher Education) v spolupráci s Centrom 

edukačného manažmentu na Fakulte managementu UK v Bratislave. Záštitu nad podujatím 

prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podujatie otvorili prezident 

EURASHE Stéphane Lauwick a Ing. Andrej Piovarči, PhD., z odboru vysokoškolského 

vzdelávania MŠVVaŠ. Cieľom medzinárodného seminára bola výmena skúseností 

a diskusia trendov diverzifikácie vysokoškolského prostredia v kontexte prepojenia 

aplikovanej vedy a výskumu na regionálny rozvoj.  

Novinky a objavy v oblasti vedy a výskumu 

AMOS 
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Systém AMOS (All-sky Meteor Orbit System), ktorý slúži na pozorovanie celej oblohy 

a určovanie dráh meteorov, inštalovali po vzore roku 2015, kedy bol AMOS inštalovaný na 

Kanárskych ostrovoch, ďalej do sveta, do púšte Atacama v Čile.  Nová generácia systému 

AMOS bola vyvinutá na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK 

v Bratislave. 

 

3D biotlačiareň 

Od roku 2016 majú medici možnosť využívať na Ústave simulačného a virtuálneho 

medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty UK v Bratislave unikátnu novinku - 3D 

biotlačiareň, ktorá je schopná tlačiť živé bunky. Táto tlačiareň je prvou svojho druhu na 

Slovensku. 

Virtual Medicine 

Študent Tomáš Brngál z Lekárskej fakulty UK v Bratislave so svojím tímom startup-u Virtual 

Medicine vymysleli jedinečnú medicínsku virtuálnu aplikáciu, ktorá vďaka špeciálnym 

okuliarom dovoľuje prezerať si časti ľudského tela v 3D podobe. Okrem viacerých výhier 

v oblasti medicínskych technológií v startupových súťažiach sa im vďaka podpore fakulty 

a víťazstve v grantovom programe Nadácie Tatra banky podarilo zriadiť na Lekárskej 

fakulte UK virtuálnu anatomickú učebňu – VAU. 

Trojrozmerná štruktúra enzýmu PatA 

Vedcom medzinárodného konzorcia s účasťou UK v Bratislave sa podarilo vyriešiť 

trojrozmernú štruktúru enzýmu PatA, ktorý je nevyhnutný pre výstavbu dôležitých zložiek 

bunkového obalu Mycobacterium tuberculosis, patogénu spôsobujúceho tuberkulózu. Na 

výskume sa významnou mierou podieľali Mgr. Zuzana Svetlíková-Palčeková, PhD., doc. 

RNDr. Jana Korduláková, PhD., a doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD., z Katedry biochémie 

PriF UK. 

Nový proteín Dbl2 

Tím slovenských vedcov pod vedením doc. Mgr. Juraja Gregáňa, PhD. z Prírodovedeckej 

fakulty UK objavil nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú 

informáciu (DNA) a tiež umožňuje sexuálne rozmnožovanie, vďaka čomu bude možné 

lepšie pochopiť, ako bunka opravuje poškodenú DNA a tiež proces vzniku pohlavných 

buniek. 

Substancia GNF6702 

Absolvent Katedry biochémie PriF UK František Supek so svojím tímom vynašli liek, ktorý 

by mohol zahubiť parazity zodpovedné za tri závažné tropické choroby, vrátane tzv. spavej 

nemoci. V laboratóriu Randyho Schekmana v Berkeley sa im podarilo otestovať 

najsľubnejšiu chemickú modifikáciu jednej z testovaných zlúčenín s názvom GNF6702, 

ktorá je schopná usmrtiť parazitov v laboratórnych podmienkach. 

Popularizácia vedy a podpora mladých vedcov 

Fyzikálny Náboj 2016 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v bratislavskej Mlynskej doline zorganizovala 

už 19. ročník tímovej fyzikálnej súťaže pre stredoškolákov Fyzikálny Náboj, ktorý je zároveň 

druhým ročníkom medzinárodného charakteru. Do súťaže sa zapojilo celkovo 500 

stredoškolákov z troch krajín. Vyše 2000 žiakov základných škôl a nižších ročníkov 8-

ročných gymnázií sa zúčastnilo mladšej verzie súťaže Náboj Junior, ktorý sa v roku 2016 

konal už po piatykrát.  

Európska noc výskumníkov 

Ústrednou témou výročného 10. ročníka festivalu vedy bolo motto „Výskumníci sú medzi 

nami“. Európska noc výskumníkov sa súčasne odohráva v 33 krajinách Európy, pričom na 

Slovensku tento rok hostilo podujatie 6 miest. UK na podujatí už tradične zastupovali 
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viaceré výskumné a iné pracoviská, medzi nimi napríklad Fyziologický ústav LF UK, 

Centrum mezoamerických štúdií FiF UK alebo Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK 

v Bratislave. 

Grantová schéma ERC 

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV)  

a Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) zorganizovala informačný 

deň „ERC Day in Slovakia“. Európska rada pre výskum (ERC) je prvou európskou dotačnou 

organizáciou pre excelentný výskum, ktorý posúva hranice poznania. Cieľom prvého ERC 

dňa na Slovensku bolo oboznámiť slovenských výskumníkov s grantovou schémou ERC 

spadajúcou pod Horizont 2000 a zvýšiť záujem o ERC granty, ako aj úspešnosť slovenských 

žiadateľov v európskom prostredí. 

Úspechy a ocenenia akademikov a študentov v roku 2016 

Doctor honoris causa 

Čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) udelila Univerzita Komenského v Bratislave 

svetovému odborníkovi v oblasti gynekológie a pôrodníctva – profesorovi Juriyovi W. 

Wladimiroffovi. Profesor pôsobiaci na Univerzite Cambridge, ktorý sa celoživotne venuje 

výskumu ultrazvuku v prenatálnej diagnostike a experimentálnej medicíne, položil základy 

novodobej modernej intrauterinnej kardiológie. Juriy Wladimiroff sa stal 120. držiteľom 

čestného titulu UK. 

Úspechy študentov 

Víťazkou súťaže MEDIK ROKA 2016 sa stala študentka všeobecného lekárstva Lekárskej 

fakulty UK v Bratislave Eva Korňanová. Študentka uspela v konkurencii 129 prihlásených 

medikov 5. a 6. ročníkov v odbore všeobecné lekárstvo. 

 

Anna Šrenkelová, študentka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, vyhrala už po druhý 

raz 1. cenu na XI. Celoštátnej študentskej vedeckej konferencii bakalárskych 

a magisterských nelekárskych zdravotníckych odborov so svojou prácou „Očakávania 

rodičky od podpornej osoby pri pôrode.“ 

Študent Lekárskej fakulty UK Štefan Lukáč získal 2. miesto v kategórii Basic Science na 

medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej na Lekárskej fakulte Semmelweisovej 

Univerzity v Budapešti za prácu The Role of Epicatechin in the Inhibition of Hypertension, 

ktorá skúmala účinok podávania polyfenolu epikatechínu na tlak krvi a ďalšie parametre.  

Mimoriadny úspech sa podaril študentom Lekárskej fakulty UK na 12. ročníku 

medzinárodnej študentskej konferencie Medical University of Warsaw v Poľsku. Adriána 

Furdová, študentka všeobecného lekárstva, získala 1. miesto v oftalmologickej sekcii 

a následne v záverečnej Grand Prix cenu publika. V sekcii kardiológie a kardiochirurgie 

získal 3. miesto Tomáš Havran a rovnakým miestom bol ocenený Štefan Lukáč v sekcii 

predklinických a teoretických disciplín.  

Na Medzinárodnej jazykovej olympiáde pre ruských a zahraničných študentov prvého 

ročníka medicíny a farmácie, ktorú zorganizovali Uralská štátna univerzita medicíny, 

Sečenova prvá moskovská štátna univerzita medicíny a Krasnojarská štátna univerzita 

medicíny, získali študentky Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Katarína Švecová 2. 

miesto a 3. miesto Michaela Turčinová. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 421 študentov zo 

siedmich krajín sveta. 

Víťazom medzinárodnej matematickej súťaže Vojtěch Jarník International Mathematical 

Competition (VJIMC) sa stal Martin Vodička, študent matematiky ma Fakulte matematiky, 

fyziky a informatiky UK v Bratislave. 
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Významné ocenenia 

Ocenenie Ľudovíta Štúra 

Ocenenie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu 

ľudských práv a slobôd a o rozvoj v oblasti spoločenských vied bol udelený prof. PhDr. Soni 

Szomolányi, CSc., ktorá pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK.  

 

Cena Literárneho fondu za rok 2016 

Literárny fond udelil v kategórii Trojročný vedecký ohlas prvé miesto prof. RND. Pavlovi 

Povincovi, DrSc., z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK. Zároveň bol podľa Google 

Scholar najcitovanejším autorom z Univerzity Komenského.  

Pribinov kríž II. triedy 

Emeritný profesor RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. bol ocenený za dlhoročné mimoriadne 

zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti výchovy a vzdelávania. V Rytierskej sieni 

Bratislavského hradu mu prezident Andrej Kiska  udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž 

II. triedy. 

Univerzita pre spoločnosť  

Raňajky s médiami 

Dňa 16. júna 2016 sa rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. zúčastnil na pracovných 

raňajkách so zástupcami médií. Pracovné raňajky sa uskutočnili v kaviarni Academica v 

historickej budove UK. Hlavnou témou stretnutia bolo Je aktuálny stav vysokého školstva 

na Slovensku aktuálny? Iniciatíva rektora UK vyvolala u zástupcov médií pozitívnu spätnú 

väzbu. 

AmosFest 2016 

Nová tradícia vznikla v priestoroch Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK 

v bratislavskej Mlynskej doline. Jedinečný študentský festival AmosFest vznikol s  cieľom 

združovať študentov, zamestnancov i absolventov rôznych fakúlt UK v jednom čase 

a priestore a posilniť tak vzťah k  univerzite. Cieľom je tiež zviditeľniť záujmové študentské 

spolky, ktoré pri univerzite pôsobia. 

FESV Fest 2016 

Multižánrový festival, ktorý organizujú študenti Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK 

v Bratislave, sa uskutočnil už po deviatykrát. Ústrednou témou tohto ročníka bola young 

power ako reflexia na existujúce spoločenské a medzinárodné výzvy. Výnimočným hosťom 

festivalu bol tento rok prezident SR Andrej Kiska a zaujímavosťou diskusia o young power 

a culture clash, ktorá sa stala zároveň súčasťou relácie Pod lampou, ktorú moderuje Štefan 

Hríb. 

Swiss Re Unihry 2016 

V poradí 8. ročník najväčšieho športového podujatia pre študentov, absolventov a mladých 

športových nadšencov sa konal v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity 

Komenského v Bratislave. Okrem 11 súťažných disciplín, ktorých sa zúčastnili študenti z 13 

vysokých škôl, sa mohli športoví nadšenci zúčastniť bezplatných tréningov, workshopov, 

diskusií alebo sprievodného programu, ktorý si pre nich pripravili partneri podujatia.  

Univerzitná regata 2016 

4. ročník podujatia Univerzitná regata 2016 opäť obhájila zlatou medailou osemveslica 

Univerzity Komenského.  

Hokejový turnaj univerzít SR 

Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) zorganizovala 4. ročník turnaja 

slovenských univerzít v hokeji na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu. Už tretí rok po sebe 
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sa hráči FTVŠ UK stali univerzitnými majstrami Slovenska, vďaka čomu získali tzv. Zlatý 

hetrik. 

Charitatívny Martinský beh medikov 2016 

Športové podujatie s charitatívnym zámerom sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK 

v Martine organizovalo po prvýkrát. Nultého ročníka podujatia sa zúčastnilo až 203 

registrovaných účastníkov, aj z mimofakultného prostredia. Zámerom bolo získanie financií 

zo štartovného a z predaja tričiek pre deti hospitalizované na Klinike detí a dorastu JLF UK 

a Univerzitnej nemocnice Martin (UNM). 

Univerzitná kvapka krvi 2016 

Siedmy ročník Univerzitnej kvapky krvi, ktorú organizuje Univerzita Komenského 

v Bratislave v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, sa niesol v znamení motta: 

„Pre teba pár kvapiek pre iného život“. Tento rok sa dobročinného podujatia zúčastnilo 

celkom 398 študentov, zamestnancov a priaznivcov našej univerzity. 

Mannequin Challenge 

Nová výzva Mannequin Challenge ovládla priestor internetu v podobnom rozmere ako Ice 

Bucket Challenge rok pre ňou. Do výzvy sa zapojila aj Univerzita Komenského na čele 

s rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. Všetci aktéri sa vo vestibule historickej 

budovy UK v decembri na chvíľu zastavili, zatiaľ čo ich kamera snímala ako nehybné 

figuríny. Prvé video s rovnakým obsahom sa v tomto roku objavilo medzi študentmi v USA 

a postupne sa do tejto výzvy zapojilo okrem študentov po celom svete aj mnoho známych 

osobností, vrátane Billa Gatesa, speváčky Adele či herca Toma Hanksa. 

Zbierka Prírodovedeckej fakulty UK pre študentov v Košiciach 

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave sa rozhodla pomôcť Prírodovedeckej fakulte UPJŠ 

v Košiciach finančnou zbierkou na opravu budovy Ústavu chemických vied, ktorú koncom 

roka zničil požiar. Študentská časť Akademického senátu PriF UK iniciovala podporu na 

svojej webovej stránke a vyzvala k finančnému príspevku priamo na účet občianskeho 

združenia PRÍRODOVEDEC, ktorá združuje absolventov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Tá sa 

v súlade so svojimi vnútornými stanovami  združenia rozhodla peňažné prostriedky využiť 

predovšetkým na obnovu chemických laboratórií pre študentov. 

Univerzitný stromček prianí 

Po pozitívnom ohlase prvého ročníka sa aj v roku 2016 študenti UK rozhodli 

prostredníctvom charitatívneho projektu urobiť radosť ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej 

životnej situácii. Študenti a zamestnanci UK mohli splniť jedno z prianí, ktoré boli zavesené 

vo vstupných priestoroch všetkých bratislavských fakúlt celej univerzity. Priania patrili 

deťom z detského domova, dôchodcom z domova sociálnych služieb, rodinám žijúcich 

v ubytovniach pre sociálne slabších, bezdomovcom, ľuďom z krízových centier a pacientom 

ležiacich v nemocniciach. Dokopy sa podarilo splniť viac ako 170 prianí, ktoré potešili 

obdarovaných a zároveň obohatili darcov samotných. 
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3 Informácie o poskytovanom vysokoškolskom 
vzdelávaní 

3.1 Študijné programy 

Na UK sú naplno implementované závery Bolonskej deklarácie v zmysle vysokoškolského 

zákona č. 131/2002 Z. z. Viacstupňové štúdium sa realizuje ako bakalárske štúdium v štan-

dardnej dĺžke tri až štyri roky, magisterské so štandardnou dĺžkou dva až tri roky, dok-

torandské so štandardnou dĺžkou tri až štyri roky v dennej forme a najviac päť rokov v 

externej forme štúdia. Študijné programy katolícka teológia, evanjelická teológia, far-

mácia, logopédia, všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo sa študujú v spojenom prvom a 

druhom stupni, v štandardnej dĺžke päť alebo šesť rokov, podľa príslušného študijného 

programu. 

UK ponúkala v roku 2016 záujemcom o štúdium v bakalárskom, magisterskom, doktorskom 

aj doktorandskom stupni spolu 980 študijných programov, v ktorých má priznané právo 

udeľovať príslušný akademický titul. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa ponuka štu-

dijných programov zvýšila o 271. Informácie o možnostiach štúdia na UK v akademickom 

roku 2016/2017 mohli záujemcovia získať na webových stránkach fakúlt, rovnako aj na 

portáli vysokých škôl. 

Tabuľka 1: Počty akreditovaných študijných programov na UK v r. 2016 

 Fakulta Bakalárske Magisterské/doktorské Doktorandské Spolu 

LF UK 2 0/4 72 74/4 

PraF UK 9 8 24 41 

FiF UK 100 80 55 235 

PriF UK 30 52 69 151 

PdF UK 41 37 30 108 

FaF UK 2 2 20 24 

FTVŠ UK 25 18 12 55 

JLF UK 3 5/3 62 70/3 

FMFI UK 24 48 73 145 

RKCMBF UK 0 11 2 13 

EBF UK 8 4 4 16 

FM UK 5 3 8 16 

FSEV UK 7 8 10 25 

Spolu 256 276/7 441 973/7 

 

3.2 Študenti 

Na UK študovalo v roku 2016 vo všetkých stupňoch štúdia (bakalárskom, magisterskom, 

doktorskom a doktorandskom štúdiu) 24 184 študentov. V porovnaní s predchádzajúcim 

rokom poklesol počet študentov celkovo o 291. Pokles počtu študentov sa týkal všetkých 

stupňov štúdia. Medziročný pokles študentov už tretie obdobie po sebe stanovil dlhodobejší 

trend nepriaznivého vývoja tohto ukazovateľa na UK. 

Graf 1: Vývoj počtu študentov podľa stupňov štúdia v období rokov 2011 – 2016 
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Tabuľka 2: Počet študentov na jednotlivých stupňov vysokoškolského štúdia v roku 2016 

Fakulta Bakalársky Magisterský/doktorský Doktorandský Spolu 

LF UK 0 3 018 290 3 308 

PraF UK 1 345 893 103 2 341 

FiF UK 2 030 1 262 306 3 598 

PriF UK 1 360 868 418 2 646 

PdF UK 1 581  951 63 2 595 

FaF UK 56 1 076 61 1 193 

FTVŠ UK 785 258 30 1 073 

JLF UK 63 1 484 217 1 764 

FMFI UK 933 498 148 1 579 

RKCMBF UK 0 201 25 226 

EBF UK 18 75 9 102 

FM UK 1 641 1 134 174 2 949 

FSEV UK 429 337 44 810 

Spolu 10 241 12 055 1 888 24 184 
 

Z hľadiska uprednostňovanej formy štúdia študovalo na UK v roku 2016 v dennej forme 20 

933 študentov (pokles o 949 študentov), vrátane 2 637 študentov cudzincov z viac ako 70 

krajín (menej o 50 študentov). V externej forme študovalo na UK 3 252 (pokles o 369 

študentov). V ostatných druhoch štúdia (ide o mimoriadne druhy štúdia a zvláštne druhy 

štúdia, ako je doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium, pokiaľ je 

akreditované) študovalo 830 študentov (nárast o 89 študentov). 

Graf 2: Počet študentov, žien a cudzincov jednotlivých fakúlt UK 
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Graf 3: Celkový počet študentov na UK, z toho žien a cudzincov 

 

Tabuľka 3: Počty študentov podľa stupňa a formy štúdia na UK v r. 2016 

Fakulta 

Bc. Mgr. a MUDr. Samoplatci  z 
počtu 

študentov - 
Bc., Mgr.a 

MUDr. 

PhD. 

Spolu denné 
ext. 

denné 
ext. 

denné 
ext. 

SR zahr. SR zahr. denné ext. SR zahr. 

LF UK 0 0 0 2 092 926 0 1 092 0 79 0 211 3 308 

PraF UK 997 26 322 650 13 230 116 777 51 0 52 2 341 

FiF UK 1 946 84 0 1 221 41 0 324 0 193 12 101 3 598 

PriF UK 1 292 40 28 842 12 14 153 42 341 21 56 2 646 

PdF UK 1 203 33 345 738 8 205 61 539 22 1 40 2 595 

FaF UK 54 2 0 931 145 0 46 0 37 3 21 1 193 

FTVŠ UK 749 32 4 256 2 0 135 4 23 0 7 1 073 

JLF UK 61 2 0 801 683 0 726 0 112 1 104 1 764 

FMFI UK 918 15 0 475 23 0 0 0 124 6 18 1 579 

RKCMBF UK 0 0 0 133 3 65 23 64 4 0 21 226 

EBF UK 14 0 4 62 8 5 13 9 6 1 2 102 
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Fakulta 

Bc. Mgr. a MUDr. Samoplatci  z 
počtu 

študentov - 
Bc., Mgr.a 

MUDr. 

PhD. 

Spolu denné 
ext. 

denné 
ext. 

denné 
ext. 

SR zahr. SR zahr. denné ext. SR zahr. 

FM UK 790 159 692 528 63 543 82 1 235 23 3 148 2 949 

FSEV UK 414 15 0 283 54 0 4 0 29 1 14 810 

Spolu 8 438 408 1 394 9 012 1 981 1 062 2 775 2 670 1 044 49 795 24 184 

 

1. a 2. stupeň štúdia 

V roku 2016 bolo na 1., 2. a spojený stupeň štúdia zapísaných 7 896 študentov. Celkom 

študovalo 1., 2. a spojený stupeň 22 295 študentov, čo predstavuje oproti 

predchádzajúcemu roku pokles o 1 107 študentov. V dennej forme štúdia študovalo 19 839 

študentov, v externej 2 456 študentov. 

Tabuľka 4: Počet študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. v spojenom stupni 
štúdia  

 Denná forma štúdia Externá forma štúdia 

Spolu 
Fakulta 

1. 

stupeň 

2. + 

spojený 

stupeň 

spolu 
1. 

stupeň 

2. + 

spojený 

stupeň 

spolu 

LF UK 0 3 018 3 018 0 0 0 3 018 

PraF UK 1 023 663 1 686 321 230 551 2 237 

FiF UK 2 030 1 262 3 292 0 0 0 3 292 

PriF UK 1 332 854 2 186 28 14 42 2 228 

PdF UK 1 236 746 1 982 345 205 550 2 532 

FaF UK 56 1 076 1 132 0 0 0 1 132 

FTVŠ UK 781 258 1 039 4 0 4 1 043 

JLF UK 63 1 484 1 547 0 0 0 1 547 

FMFI UK 933 498 1 431 0 0 0 1 431 

RKCMBF UK 0 136 136 0 65 65 201 

EBF UK 14 70 84 4 5 9 93 

FM UK 949 591 1 540 692 543 1 235 2 775 

FSEV UK 429 337 766 0 0 0 766 

Spolu 8 846 10 993 19 839 1 394 1 062 2 456 22 295 

 

3. stupeň štúdia 

V roku 2016 bolo na doktorandské štúdium prijatých 419 nových študentov, čo je o 1 menej 

ako v roku 2015. Na dennú formu štúdia bolo prijatých 251, čo je o 1 viac ako v roku 2015. 

Celkom študovalo v doktorandskom štúdiu v roku 2016 1 888 študentov, čo je v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom pokles o 200 študentov. V dennom doktorandskom štúdiu v r. 

2016 študovalo na UK 1 093 (1 243) študentov, z toho 49 (54) zahraničných. V externej 

forme štúdia študovalo 795/6 (845), vrátane EVI a zahraničných študentov. Viacročný 

pokles počtu doktorandov v internej forme štúdia súvisí s tým, že od roku 2012 v rámci 

prideľovanej štátnej dotácie už nie sú osobitne vymedzené prostriedky na štipendiá 

doktorandov. 
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Tabuľka 5: Počet študentov doktorandského štúdia 

Fakulta Interní Externí Spolu 

LF UK 79 211 290 

PraF UK 51 52 103 

FiF UK 205 101 306 

PriF UK 362 56 418 

PdF UK 23 40 63 

FaF UK 40 21 61 

FTVŠ UK 23 7 30 

JLF UK 113 104 217 

FMFI UK 130 18 148 

RKCMBF UK 4 21 25 

EBF UK 7 2 9 

FM UK 26 148 174 

FSEV UK 30 14 44 

Spolu 1 093 795 1 888 

 

 

Graf 4: Počet študentov doktorandského štúdia v roku 2016 

 

Rigorózne konanie 

Absolventi študijných programov, ktorí získali akademický titul „magister“ môžu vykonať 

rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Rigorózne konanie orga-

nizujú a riadia fakulty, rigorózne diplomy si absolventi preberajú v dvoch termínoch na sláv-

nostnej promócii v Aule UK. 
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Tabuľka 6: Rigorózne konanie na UK v r. 2016 

Fakulta 
Počet rigoróznych 

doktorov 

Počet študijných 

odborov 

Udeľovaný 

akademický titul         

v skratke 

LF UK 0 0 - 

PraF UK 67 1 JUDr. 

FiF UK 14 7 PhDr. 

PriF UK 28 7 RNDr., PaedDr. 

PdF UK 20 7 PaedDr., PhDr. 

FaF UK 105 1 PharmDr. 

FTVŠ UK 2 1 PaedDr. 

JLF UK 0 0 - 

FMFI UK 15 5 RNDr., PaedDr. 

RKCMBF UK 0 0  - 

EBF UK 2 1 ThDr. 

FM UK 20 1 PhDr. 

FSEV UK 2 2 PhDr. 

Spolu 275 33   

 

Za jeden z charakteristických ukazovateľov vysokej školy sa považuje pomer medzi počtom 

študentov a počtom učiteľov. V dôsledku medziročného poklesu počtu študentov poklesol 

priemerný podielový ukazovateľ za celú UK medziročne z úrovne 11,42 v roku 2015 na 

10,77 v roku 2016. 

Tabuľka 7: Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na jednotlivých fakultách UK 

v roku 2016 

Fakulta 
Počet študentov v 1., 2. a 

3. stupni VŠ vzdelávania 

Evidenčný počet VŠ 

učiteľov za rok 2016 

k 31.10.2016 

Počet študentov na 

jedného učiteľa 

LF UK 3 308 598 5,53 

PraF UK 2 341 115 20,36 

FiF UK 3 599 282 12,76 

PriF UK 2 645 298 8,88 

PdF UK 1 193 137 8,71 

FaF UK 1 073 124 8,65 

FTVŠ UK 1 764 68 25,94 

JLF UK 1 579 215 7,34 

FMFI UK 1 579 207 7,63 

RKCMBF UK 226 76 2,97 

EBF UK 102 14 7,29 

FM UK 2 949 77 38,30 

FSEV UK 810 34 23,82 

Spolu  24 184 2 245 10,77 
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Graf 5: Vývoj počtu študentov na jedného učiteľa v období rokov 2008 – 2016 

 

3.3 Akademická mobilita študentov 

V rámci multilaterálnych zahraničných vzťahov sa UK prostredníctvom OMV zapája do pro-

gramov centrálnej Európy ako napr. CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko, ako aj do progra-

mov Európskej únie. 

Tabuľka 8: Prehľad akademických mobilít študentov v akademickom roku 2015/2016 

Fakulta 

Počet 

vyslaných 

študentov 

z 

toho 

ženy 

Počet osobomesiacov 

vyslaných študentov Počet 

prijatých 

študento

v 

z 

toho 

ženy 

Počet osobomesicov 

prijatých študentov 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPU

S NIL,...) 

progra

my ES 
NŠP 

iné 

(CEEP

US, 

NIL,...) 

LF UK 58 47 241,5 0 0 43 22 215 0 0 

PraF UK 62 38 268,5 0 5 19 10 90 0 5,5 

FiF UK 125 119 441 0 154 92 66 145 30 299 

PriF UK 45 32 162 10 20 25 17 70 9 26,5 

PdF UK 68 64 294 0 5 23 16 30 5 76 

FaF UK 15 15 46,5 4 5 13 9 60 9 0 

FTVŠ UK 12 3 45 0 0 22 8 110 0 0 

JLF UK 37 25 160,5 0 0 11 5 55 0 0 

FMFI UK 32 12 139,5 0 0 13 4 65 0 0 

RKCMBF UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBF UK 1 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 

FM UK 176 123 1119 0 21 190 78 935 5 8 

FSEV UK 55 40 342 0 5 42 21 190 4 12 

Spolu 686 518 3 264 14 215 493 256 1 965 62 427 

           
Rozdiel 2016 

a 2015 -24 30 976,1 -165 127,85 44 32 621,9 -13 -32,7 
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Graf 6: Akademické mobility študentov v r. 2016 podľa fakúlt 

 

Graf 7: Akademické mobility zamestnancov v r. 2016 podľa fakúlt a súčastí 

 

Graf 8: Vývoj akademických mobilít zamestnancov v rokoch 2010 – 2016 
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Dominuje spolupráca v rámci európskeho programu Erasmus+, ktorý začal 1. júna 2014 a 

potrvá do roku 2020. V rámci Erasmus+ mobility – štúdium počet vyslaní v akademickom 

roku 2015/16 (561) vzrástol o 5 % oproti počtu vyslaní v akademickom roku 2014/2015 

(536), čo môže byť spôsobené lepším fungovaním programu v jeho druhom roku, ktoré bolo 

oproti roku minulému viac-menej bezproblémové. Študentská mobilita Erasmus+ stáž 

zostáva už niekoľko rokov ustálená na počte okolo 80 študentov za rok, za akademický rok 

2015/2016 bolo cez program Erasmus+ vyslaných 85 študentov na stáž s priemerným 

trvaním 3 mesiace. Počet prijatých študentov každoročne narastá a v akademickom roku 

2015/2016 predstavoval 385 študentov, čo je o 8 % viac ako v minulom akademickom roku. 

Počet vyslaných učiteľov bol 66 čo predstavuje 20 % nárast oproti akademickému roku 

2014/2015, k čomu prispelo vyriešenie administratívnych problémov, ktoré sprevádzali 

túto aktivitu v 1. roku programu Erasmus+. Vysielanie administratívnych pracovníkov bolo 

v akademickom roku 2015/2016 výraznejšie podporené a propagované, čo sa prejavilo v 32 

% náraste oproti predchádzajúcemu roku. Na učiteľskú mobilitu bolo prijatých 

v akademickom roku 2015/2016 na UK celkom 121 pracovníkov, čo v porovnaní 

s akademickým rokom 2014/2015, kedy UK prijala 42 učiteľov, predstavuje nárast o  65 %. 

Počet prijatých pracovníkov na administratívnu mobilitu taktiež narástol o rovnaké 

percento, t. j. o 65 %, čo pripisujeme jednak zvýšenej atraktivite UK z pohľadu zahraničných 

partnerov a taktiež aj lepšej disciplíne evidencie prijatých pracovníkov na fakultách na OMV 

RUK. Celkovo bol počet prijatých a vyslaných mobilít v akademickom roku 2015/2016 na 

UK o 14 % väčší ako v predchádzajúcom akademickom roku.  

Tabuľka 9: Prijatia a vyslania študentov a učiteľov v rámci programu Erasmus+ 

v akademickom roku 2015/16 

Fakulta/súčasť 

UK 

študenti učitelia pracovníci mobilita 

spolu vyslaní prijatí stáž vyslaní prijatí vyslaní prijatí 

LF UK 45 38 13 6 3 0 0 105 

PraF UK 57 18 4 4 2 0 0 85 

FiF UK 96 28 3 7 21 0 1 156 

PriF UK 28 12 12 8 14 0 0 74 

PdF UK 62 6 5 15 24 0 13 125 

FaF UK 5 12 8 0 2 1 0 28 

FTVŠ UK 6 22 6 3 11 3 0 51 

JLF UK 33 11 4 2 5 1 0 56 

FMFI UK 29 13 3 2 0 0 0 47 

RKCMBF UK 0 0 0 1 0 0 0 1 

EBF UK 1 0 0 2 4 1 0 8 

FM UK 152 187 20 10 30 2 2 403 

FSEV UK 47 38 7 6 5 0 0 103 

RUK 0 0 0 0 0 11 4 15 

Spolu 561 385 85 66 121 19 20 1 257 

 

Pre prichádzajúcich študentov v rámci programu Erasmus+ a bilaterálnych výmen 

organizovalo OMV Welcome Week, týždeň pred začiatkom letného aj zimného semestra. 

Úvodným podujatím bolo ako zvyčajne slávnostné privítanie študentov na pôde UK pani 

prorektorkou Ostatníkovou a každý študent dostal Certifikát o realizácii mobility na UK. 

Následne dostali študenti praktické informácie o UK, Akademickej knižnici, vysokoškol-

ských internátoch a informácie od študentov z Erasmus Student Network. Každému 

zahraničnému študentovi ponúklo OMV bezplatné absolvovanie kurzu slovenského jazyka 

prostredníctvom Studia Academica Slovaca z FiF UK.  
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Výročná konferencia ERACON, venovaná  programu Erasmus+,  sa v máji 2016 konala 

v Thessalonikách, a za UK sa jej zúčastnili pracovníci OMV spolu s fakultnými 

administrátormi programu Erasmus+ z Fakulty managementu a Farmaceutickej fakulty. 

Ako každý rok bola súčasťou konferencie aj súťaž plagátov propagujúcich program 

Erasmus+, na ktorej sa UK pravidelne zúčastňuje prácami svojich študentov. Plagát do 

súťaže vybrali študenti v hlasovaní na Facebooku UK, bohužiaľ v medzinárodnej súťaži 

nezískal umiestnenie. 

V roku 2016 sa konal už IX. ročník International and Erasmus+ Day, tentokrát, v priestoroch 

Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline. OMV spolupracovalo s fakultnými 

administrátormi, študentmi z organizácie Erasmus Student Network a účastníkmi programu 

Erasmus+, ktorí prišli reprezentovať krajinu, v ktorej realizovali svoju mobilitu. Súčasťou 

podujatia bola sprievodná fotografická súťaž „Moje mesto Erasmus+“ a  autori troch 

výherných fotografií boli odmenení. OMV poskytlo počas akcie niekoľko prezentácií 

o programe Erasmus+, vlastný informačný stánok pre každú fakultu UK a spolu s ostatnými 

zúčastnenými organizáciami ako napríklad: SAIA, AIESEC, Mladí info, WorkSpace Europe , 

ESN, Fulbright scholarship a i., ponúklo študentom informácie o rôznych možnostiach 

vycestovania do zahraničia. OMV zvolilo za termín október 2016, nakoľko sa minulý rok 

jesenný termín ukázal ako optimálny vzhľadom na následné výberové konania na fakultách 

UK. 

 

OMV počas celého akademického roka spolupracuje s Erasmus Student Network (ďalej 

ESN), ktorá poskytuje služby pre prichádzajúcich študentov ako napríklad „buddy“ systém, 

pomoc pri tvorbe programu počas Welcome Weeku, organizovanie výletov a  rôznych 

podujatí počas semestra. Sekcia ESN na UK patrí k najväčším na Slovensku a OMV 

podporuje ich aktivity prostredníctvom refundácie sekčného poplatku, účasti na National 

Platform, kde sa stretnú všetky sekcie zo Slovenska a takisto aj účasti na Annual General 

Meeting, čo je stretnutie všetkých sekcií na európskej úrovni. Počas akademického roka 

2015/2016 zorganizovalo ESN pre zahraničných študentov na UK „international dinner“ 

v priestoroch Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline a takisto aj výlet do 

Terchovej, na ktorý využili autobus UK. Obidve akcie boli financované OMV z  prostriedkov 

určených na Erasmus+. 

 

Od akademického roka 2015/2016 sa na UK realizovala aj nová aktivita v rámci Erasmus+ 

– mobilita s partnerskými krajinami KA107. UK podalo prihlášku na štyri krajiny, avšak 

Národnou agentúrou boli finančne podporené iba projekty s krajinami Taiwan a Gruzínsko. 

Z dôvodu administratívne náročnejšieho postupu pri podpise zmlúv sa všetky mobility 

realizovali až v letnom semestri a na UK prišlo študovať 10 gruzínskych študentov – traja 

na Fakultu managementu a siedmi na Fakultu sociálnych a ekonomických vied. Vzájomne 

si UK a partnerská univerzita Ivane Javakhishvili Tbilisi State University vymenili dvoch 

pedagógov a dvoch administratívnych pracovníkov. Spolupráca s Taipei Medical University 

v Taiwane, ktorú mala realizovať Jesseniova lekárska fakulta, bola zrušená z  dôvodu 

vnútorných problémov v rámci partnerskej univerzity. 

Tabuľka 10: Prijatia a vyslania študentov a učiteľov v rámci programu Erasmus+ KA107 

v akademickom roku 2015/16 

UK a súčasti 
študenti učitelia pracovníci mobilita 

spolu vyslaní prijatí vyslaní prijatí vyslaní prijatí 

FM UK 0 3 0 0 0 0 3 

FSEV UK 0 7 2 2 0 0 11 

RUK 0 0 0 0 2 2 4 
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Spolu 0 10 2 2 2 2 18 

 

Cez aktivitu programu Erasmus+ Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena 

osvedčených postupov boli fakulty UK zapojené v štyroch projektoch. Na Fakulte sociálnych 

a ekonomických vied je riešiteľkou projektu s názvom: „European Humanitarian Action 

Partnership, NOHA - Network of Humanitarian Action“ dekanka doc. Mokrá a trojročný 

projekt trvá od septembra 2014. Na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty 

prebiehal v roku 2016 posledný rok projektu s názvom „Developing and Documenting Sign 

Bilingual Best Practice in Schools“. Na Fakulte managementu prebiehal druhý rok 

z projektového obdobia na dva schválené projekty z roku 2015: „Start-Up Promotion for 

Entrepreneurial Resilience“ a „Open Educational Resources for Arts & Crafts“.  

3.4 Prijímacie konania 

Záujem o štúdium na fakultách UK v bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni 

štúdia vyjadruje počet registrovaných prihlášok, ktorých prišlo na akademický rok 

2016/2017 na fakulty UK spolu 17 529. Z celkového počtu prihlásených uchádzačov sa 

zúčastnilo prijímacích skúšok 16 377, z nich bolo prijatých 10 076. Do prvého roka štúdia 

sa zapísalo 7 896 študentov.  

V bakalárskom štúdiu bolo registrovaných 8 634 prihlášok, počet zúčastnených na 

prijímacích skúškach bol 8 015, počet prijatých 5 367, z nich bolo 3 898  zapísaných do 1. 

roka štúdia. 

 

Tabuľka 11: Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom stupni štúdia na UK v r. 2016 

Fakulta Počet prihlášok 
Počet 

zúčastnených 
Počet prijatých 

Žia-

dosti* 
Počet zapísaných 

forma denné ext. spolu denné ext. spolu denné ext. spolu spolu  denné ext. spolu 

LF UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PraF UK 689 192 881 689 192 881 637 178 815 0 409 131 540 

FiF UK 1 982 0 1982 1 702 0 1702 852 0 852 218 686 0 686 

PriF UK 1 316 16 1332 1 221 16 1237 658 13 671 57 575 12 587 

PdF UK 1 091 192 1283 1057 187 1244 645 162 807 181 442 120 562 

FaF UK 51 0 51 48 0 48 41 0 41 0 16 0 16 

FTVŠ UK 531 16 547 480 12 492 327 0 327 39 317 0 317 

JLF UK 154 0 154 138 0 138 0 0 0 25 0 0 0 

FMFI UK 703 0 703 703 0 703 505 0 505 7 381 0 381 

RKCMBF UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBF UK 9 1 10 9 1 10 9 0 9 0 6 0 6 

FM UK 739 396 1135 615 389 1004 574 389 963 6 329 320 649 

FSEV UK 556 0 556 556 0 556 377 0 377 24 154 0 154 

Spolu  7 821 813 8 634 7 218 797 8 015 4 625 742 5 367 557 3 315 583 3 898 

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

V magisterskom a doktorskom štúdiu bolo registrovaných 8 895 prihlášok, počet 

zúčastnených na prijímacích skúškach bol 8 362, počet prijatých 4 709, z nich bolo 

zapísaných do 1. roka štúdia 3 998. 

Tabuľka 12: Prehľad prijímacieho konania v magisterskom a doktorskom stupni štúdia na 

UK v r.2016 
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Fakulta Počet prihlášok 
Počet 

zúčastnených 
Počet prijatých 

Žia-

dosti* 
Počet zapísaných 

forma denné e x t . spolu denné e x t . spolu  denné e x t . spolu  spolu  denné e x t . spolu  

LF UK 2 619 0 2 619 2 233 0 2 233 748 0 748 208 613 0 613 

PraF UK 293 77 370 293 77 370 292 76 368 0 276 65 341 

FiF UK 937 0 937 917 0 917 729 0 729 39 629 0 629 

PriF UK 500 7 507 491 7 498 430 7 437 13 405 7 412 

PdF UK 530 110 640 522 106 628 363 90 453 29 349 81 430 

FaF UK 748 0 748 742 0 742 421 0 421 54 221 0 221 

FTVŠ UK 117 10 127 117 10 127 117 0 117 0 115 0 115 

JLF UK 1 716 0 1 716 1 643 0 1 643 328 0 328 107 273 0 273 

FMFI UK 314 0 314 309 0 309 263 0 263 3 243 0 243 

RKCMBF UK 35 0 35 32 0 32 29 0 29 0 27 0 27 

EBF UK 17 0 17 17 0 17 17 0 17 0 14 0 14 

FM UK 330 282 612 311 282 593 304 280 584 0 286 240 526 

FSEV UK 253 0 253 253 0 253 215 0 215 1 154 0 154 

Spolu  8 409 486 8 895 7 880 482 8 362 4 256 453 4 709 454 3 605 393 3 998 

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

3.5 Absolventi 

Podielom prevyšujúcim 13,47 % absolventov vysokoškolského vzdelávania v SR si UK aj 

v roku 2016 udržala významné postavenie v slovenskom vzdelávacom priestore. 

V prípade tretieho, najvyššieho stupňa vzdelávania v roku 2016 absolvovala na UK viac ako 

štvrtina všetkých doktorandov študujúcich v SR a v prípade zahraničných študentov 

študujúcich v SR absolvovala na UK v roku 2016 z nich viac ako tretina. 

Tabuľka 13: Absolventi UK v r. 2016 

  Denné 

Externé 

a iné 

inštitúcie 

Zahr. Spolu Podiel v SR 

Bc.  2 589 365 35 2 989   

Mgr.  2 422 517 125 3 064   

MUDr. 459 0 185 644   

Bc. + Mgr. + MUDr. 5 470 882 345 6 697  

PhD. 283 188 42 513  

UK spolu 5 753 1 070 387 7 210 13,47 

UK spolu [%] 15,36 7,12 38,20 13,47   

VŠ[1] SR spolu 37 464 15 032 1 013 53 509 100,00 % 

 

Vysokoškolské štúdium na fakultách UK v roku 2016 ukončilo 7 210 absolventov všetkých 

stupňov vzdelávania (pokles o 124). Akademický titul „doktor medicíny“ získalo 644 

absolventov (nárast o 30), akademický titul „magister“ 3 064 (pokles o 110), titul „bakalár“ 

2 989 absolventov (pokles o 103) a akademický titul „philosophiae doctor“ 513 absolventov 

(nárast o 59). 

Graf 9: Vývoj počtu uchádzačov, zapísaných študentov a absolventov UK v období rokov 

2000 – 2016 
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3.6 Úspechy študentov  

Za vynikajúci prospech počas štúdia bola v roku 2016 udelená 170 absolventom 

Akademická pochvala rektora UK spojená s priznaním motivačného štipendia v celkovej 

sume 28 355 eur. Na základe návrhov dekanov príslušných fakúlt bola udelená 66 

absolventom Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu spojená s priznaním 

motivačného štipendia v celkovej sume 10 890 eur. Pri príležitosti Medzinárodného dňa 

študentstva bola 31 študentom UK udelená Akademická pochvala rektora za vzornú 

reprezentáciu univerzity doma i v zahraničí spojená s priznaním motivačného štipendia 

v celkovej sume 11 315 eur. 

Celková suma motivačných štipendií vyplatených v roku 2016 na fakultách UK v zmysle 

zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmenách a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a Vnútorného predpisu č. 9/2013 Štipendijného poriadku UK 

predstavovala čiastku 1 542 638 ,90 eur (motivačné štipendiá podľa §96 a, ods. 1, písm. a) 

v sume 663 298,00 eur a motivačné štipendiá podľa §96 a, ods. 1, písm. b) v sume 879 

340,90 eur). 
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4 Informácie o poskytovanom ďalšom vzdelávaní 

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) svojou činnosťou prispieva 

k rozvoju ľudského potenciálu. Poskytuje široké portfólio vzdelávacích programov na báze 

študijných a vedných odborov Univerzity Komenského. Ich aplikáciou optimal izuje 

podmienky pre rozvoj kariérnej dráhy a osobnostného  rastu občanov. 

CĎV UK je členom Medzinárodnej asociácie UTV – AIUTA a Európskej federácie starších 

študentov - EFOS, kde vo výboroch zastupuje UK a aktívne reprezentuje záujmy starších 

študentov. V roku 2016 sa CĎV UK začalo uchádzať o členstvo v Association of Language 

Testers in Europe (ALTE) a stalo sa pridruženým členom medzinárodného testovania ALTE. 

Na základe zmluvy medzi rektorom UK a primátorom hlavného mesta SR Bratislava JUDr. 

Ivom Nesrovnalom realizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania (CĎV UK) v mesiaci august 

v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava VI. ročník Letnej bratislavskej 

univerzity seniorov s počtom 165 účastníkov. 

Vo februári 2016 Útvar jazykovej a odbornej prípravy CĎV UK  metodicky zastrešil a 

pripravil vzdelávanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre asýrskych migrantov 

umiestnených v záchytnom tábore v  Humennom.  

Významné je tiež pokračovanie spolupráce CĎV UK s Pedagogickým centrom Celoštátnej 

slovenskej samosprávy v Maďarsku. V rámci spolupráce CĎV UK aj v roku 2016 pripravilo 

na Slovensku vzdelávacie podujatia pre pedagogických zamestnancov, vyučujúcich na 

školách s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku. 

CĎV UK je zložené z dvoch útvarov: Útvar pre celoživotné vzdelávanie a Útvar pre jazykovú 

a odbornú prípravu. 

V roku 2016 ponúkal Útvar pre celoživotné vzdelávanie programy pre Kontinuálne, 

kompetenčné a kariérne vzdelávanie (KKKV) a vzdelávanie seniorov v rámci Univerzity 

tretieho veku (UTV). Vzdelávacie programy zahrňujú sedem vzdelávacích programov 

akreditovaných MŠVVaŠ SR v oblasti kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a 

odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, medzi nimi aj veľmi úspešný 

vzdelávací program – Mediátor. V roku 2016 poskytlo CĎV UK vzdelávacie programy a 

odborné semináre z oblasti čitateľskej gramotnosti, mediácie, prokrastinácie, zdravého 

životného štýlu, personalistiky, manažmentu, marketingu, práva, ako aj krátkodobé 

programy pre seniorov v oblasti digitálnej a finančnej gramotnosti. Program EBC*L 

so získaním medzinárodného certifikátu realizovalo priebežne v spolupráci s Rakúskou 

spoločnosťou Die Berater. 

Jednou z cieľových skupín ďalšieho vzdelávania CĎV UK sú naši krajania žijúci v zahraničí. 

CĎV UK využilo spoluprácu s fakultami UK pri príprave niektorých vzdelávacích programov 

pre pedagogických zamestnancov, žiakov a študentov na školách s vyučovacím jazykom 

slovenským v zahraničí. Vzdelávacie programy boli zamerané na výjazdové metodicko -

vzdelávacie aktivity pre učiteľov priamo v krajinách, kde naši krajania žijú. Osobitná 

pozornosť bola venovaná metodicko-vzdelávacím podujatiam pre krajanských učiteľov 

v našom kongresovom centre v Modre - Harmónii. Ich cieľom bolo aktualizovať a  prehĺbiť 

profesijné kompetencie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti využívania 

poznatkov hmotnej a duchovnej kultúry, historickom a prírodnom dedičstve v edukačnom 

procese. Ďalší významný vzdelávací program pre učiteľov – krajanov bol zameraný na 

Slovenský národný korpus ako komplex interaktívnych pomôcok pri výučbe slovenčiny.  

Študijné programy pre starších študentov realizovala Univerzita tretieho veku v spolupráci 

s fakultami UK v Bratislave. V akademickom roku otvorila 39 študijných odborov v 65 

študijných skupinách, v ktorých študovalo k 30. 10. 2016 spolu 2 022 študentov. Popri 
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trojročných študijných odboroch v Bratislave, Martine a Nitre sa realizoval aj vzdelávací 

program UTV v Námestove v súčinnosti s projektom Erasmus+, ako aj krátkodobé 

programy pre seniorov zamerané na finančnú a počítačovú gramotnosť. Počet absolventov 

UTV v roku 2016 bol 390 v rámci trojročného štúdia v 19 vybraných odboroch v Bratislave, 

2 v Martine a 1 v Nitre. V mesiaci august sa Rekondično-ozdravovacieho pobytu seniorov 

v Modre - Harmónii zúčastnilo 32 seniorov – študentov UTV. Celkovo absolvovalo 

vzdelávacie programy v  rámci KKKV 1 308 účastníkov a spolu do všetkých druhov 

vzdelávacích programov realizovaných UTV sa zapojilo 2 247 seniorov. 

Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu (JOP) CĎV UK v Bratislave ponúka vzdelávacie 

programy pre prípravu zahraničných študentov na vysokoškolské štúdium v Slovenskej 

republike. V roku 2016 sa v slovenskom jazyku a odborných predmetoch v slovenskom 

jazyku vzdelávalo 484 študentov približne z 50 krajín sveta. 136 študentov absolvovalo 

krátkodobé vzdelávacie programy a 348 študentov absolvovalo dlhodobé polročné a ročné 

programy. Útvar JOP taktiež poskytuje testovanie jazykových kompetencií (TJK) zo 

slovenčiny ako cudzieho jazyka. V tomto roku získalo medzinárodne platné certifikáty 18 

klientov v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky. V roku 2016 

sa na JOP vzdelávalo 381 účastníkov v programoch všeobecného a odborného anglického 

alebo nemeckého jazyka. Osobitnou cieľovou skupinou boli zamestnanci Mlyny UK, kde sa 

pokračovalo v dlhodobej jazykovej príprave 37 zamestnancov v štyroch cudzích jazykoch – 

angličtine, nemčine, taliančine a španielčine. V budúcom roku sa mieni rozšíriť aj o jazyk 

ruský. Špecifickým programom je Intenzívny denný program Všeobecného jazyka a 

Business English resp. Handelsdeutsch, ktorý navštevovalo 8 vekovo a odborne 

zmiešaných nezamestnaných absolventov stredných a vysokých škôl vo veku 25 – 49 

rokov. V roku 2016 CĎV UK zrealizovalo vzdelávanie v anglickom a nemeckom jazyku pre 

82 záujemcov z radov verejnosti, 224 seniorov.  

Centrum ďalšieho vzdelávania UK a jeho útvar CJ aktívne participovali na medzinárodnom 

e-learningovom projekte JASNE – Alles klar, v spolupráci piatich štátov – Nemecka, Česka, 

Rakúska, Poľska a Slovenska. Koordinátorom bola Technická univerzita v Drážďanoch. 

V marci 2016 ukončil projekt záverečnú etapu riešenia, v ktorej vznikol dokument Profily 

jazykových požiadaviek pre konkrétne profesie t. j. detailný popis komunikatívnych úloh a 

jazykových činností, prehľad často používaných typov textov a náčrt profesijného kontextu 

používania jazyka. Na jeho základe bol vytvorený komplexný e-learningový výučbový 

materiál v štyroch jazykových mutáciách nemeckej, poľskej, českej a slovenskej. Všetky 

moduly alebo ich časti je možné implementovať do výučby jazyka formou blended learning, 

a tak zatraktívniť a zmodernizovať vzdelávací proces využívaním zvukových nahrávok, 

krátkych kreslených filmov, zaujímavých textov a autentických dokumentov. Menovaný 

projekt bol ocenený národnou porotou iniciatívy Európskej komisie pre inovačné jazykové 

projekty EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY na 14. ročníku rovnomennej súťaže certifikátom 

Európska značka pre jazyky 2016. Projekt má verejne dostupný portál v štyroch jazykových 

mutáciách a ponúka elektronickú verziu dokumentu Profily jazykových požiadaviek pre 

konkrétne profesie, kompletný e-learningový kurz a rôzne podporné materiály a informácie 

pre učiacich sa, lektorov či firmy. Adresa je www.jasne-online.eu 

V roku 2016 vytvoril útvar JOP novú učebnicu „3,2,1 – slovenčina A2“ ako reedíciu učebnice 

„Hovorme spolu po slovensky B1“. Taktiež v rámci projektu Erasmus + KA2 vydala UTV 

v strategickom partnerstve 7 univerzít prvú projektovú publikáciu  „Educational Senior 

Network“ (EduSenNet) obsahujúcu okrem iného Review Table s popisom možností 

vzdelávania starších ľudí v Európe na vybraných univerzitách.  

V rámci súťaže Seniorfriendly sa UTV zapojila do aktivity „Tretí vek na námestí“ a iných 

podujatí a bola zaradená medzi ocenené subjekty mesta Bratislavy.  
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V správe CĎV UK v Bratislave je aj Študijné a kongresové stredisko v Modre - Harmónii., 

ktoré ponúka ubytovacie a stravovacie služby s možnosťou usporiadania konferencií, 

seminárov, workshopov a iných. 

Tabuľka 14: Prehľad o počte frekventantov CĎV UK r. 2011 – 2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CJ  1 091  1 667  881  318  314 381 

UTV  1 947  1 859  1 887  2 167  2 106 2 247 

KKKV  237  732  500  517  513 1 308 

JOP  414  415  432  414  494 484 

Spolu  3 689  4 673  3 700  3 416  3 427 4 420 
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5 Informácie o výskumnej činnosti 

UK patrí k najvýznamnejším vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku nielen čo sa 

týka počtu tvorivých pracovníkov, ale aj podľa schopnosti získavať finančnú podporu 

vedeckého bádania a napokon aj v dosiahnutých výsledkoch. Domáce granty pochádzali 

prevažne z agentúry VEGA, o ktoré sa úspešne pokúsili skoro všetky fakulty. Mierne sa 

znížil počet projektov pridelených Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a 

medzinárodných grantov. Podiel fakúlt zostal porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi. Hoci 

je vedecký potenciál univerzity po stránke kapacity pomerne značný, jeho kvalita je 

rozdielna. Vysokú úroveň výskumu a medzinárodnej spolupráce predstavuje 19 špičkových 

vedeckých tímov, ktoré identifikovala Akreditačná komisia Vlády SR. 

5.1 Domáce projekty a granty 

Z prostriedkov štátnej dotácie boli v roku 2016 financované projekty UK v celkovom objeme 

7 795 995 eur.  

Tabuľka 15: Projekty riesěné na UK v r. 2016 z prostriedkov sťátnej dotácie (v eur) 

Projekty BV KV Spolu 

KEGA 250 805 0 250 805 

Koordinácia aktivít štátnej politiky vo výskume 117 500 140 000 257 500 

VEGA 2 342 429 0 2 342 429 

APVV 4 945 261 0 4 945 261 

Spolu UK 7 655 995 140 000 7 795 995 

 

Najväcšǒu mierou sa na financovani ́ projektov na UK podielǎla Agentúra na podporu 

výskumu a vývoja (APVV), s podporou ktorej sa na UK v roku 2016 riešilo 176 vedeckých 

projektov na 13 fakultách a súčastiach v celkovom objeme 4 945 261 eur.  

Tabuľka 16: Pocět a dotácie projektov s podporou APVV podľa fakúlt a súcǎsti ́UK (v eur) 

Fakulta Počet BV  KV Spolu 

PriF UK 67 1 645 922 0 1 645 922 

FMFI UK 38 718 490 0 718 490 

LF UK 30 602 267 0 602 267 

FiF UK 16 630 561 0 630 561 

JLF UK 15 633 233 0 633 233 

FaF UK 10 225 380 0 225 380 

FSEV UK 6 218 472 0 218 472 

PraF UK 2 64 380 0 64 380 

PdF UK 2 50 617 0 50 617 

FTVŠ UK 2 13 941 0 13 941 

VP UK 2 79 847  0 79 847 

FM UK 1 43 477 0 43 477 

EBF UK 1 18 674 0 18 674 

Spolu 176* 4 945 261 0 4 945 261 

 

* Do celkového počtu projektov boli projekty, na ktorých participujú viaceré fakulty, resp. 

súčasti započítané iba raz, zatiaľ čo pri jednotlivých fakultách sú uvádzané pri každej 

zúčastnenej strane.  
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Graf 10: Počet projektov APVV riešených na fakultách, resp. súčastiach UK v r. 2016  

 

 

Tabuľka 17: Vývoj počtu a objemu dotácie projektov APVV v období 2010 – 2016 (v tis. eur) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet 96 92 106 135 123 161 176 

BV 2 530 1 954 3 109 3 849 4 095 4 107 4 945 

KV 0 70 70 0 0 0 0 

Spolu 2 530 2 024 3 179 3 849 4 095 4 107 4 945 

  

Z hľadiska pocťu podporených vedeckých projektov sa na výskume na UK najväcšǒu mierou 

podieľala Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA), ktorá v roku 2016 

podporila 340 vedeckých projektov UK. Výsledky roka 2016 ukazujú, že objem získaných 

finančných prostriedkov je porovnateľný s dlhodobým priemerom.  

Tabuľka 18: Pocět a dotácie projektov s podporou agentúry VEGA podľa fakúlt a súcǎsti ́UK 

(v eur) 

Fakulta Počet BV KV Spolu 

PriF UK 102 839 687 0 839 687 

FiF UK 62 287 169 0 287 169 

FMFI UK 43 259 349 0 259 349 

LF UK 39 310 093 0 310 093 

JLF UK 28 286 080 0 286 080 

FaF UK 17 170 800 0 170 800 

FTVŠ UK 16 70 203 0 70 203 

PdF UK 15 52 492 0 52 492 

PraF UK 11 36 717 0 36 717 

FSEV UK 5 24 864 0 24 864 

EBF UK 1 2 971 0 2 971 

VP UK 1 2 004 0 2 004 

Spolu 340 2 342 429 0 2 342 429 
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Graf 11: Počet projektov VEGA riešených na fakultách a súčastiach UK v r. 2016  

 

Tabuľka 19: Vývoj počtu a objemu dotácie projektov z agentúry VEGA v období 2006 – 2016 

(v tis. €) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet 408 451 463 422 364 359 295 371 357 329 340 

BV 1 604 1 570 1 662 1 749 1 629 1 738 1 765 2 031 2 289 2 302 2 342 

KV 589 672 672 659 556 329 422 229 0 0 0 

Spolu 2 193 2 242 2 334 2 408 2 185 2 068 2 187 2 260 2 289 2 302 2 342 

V roku 2016 MŠVVaŠ vyhlásilo 4 výzvy na podporu rozvojových projektov v rámci účelovej 

dotácie, UK sa zapojila do všetkých výziev. Právnická fakulta získala na rozvoj právnického 

vzdelávania dotáciu vo výške 74 525 eur. Fakulte managementu boli na projekt Centra 

edukačného manažmentu schválené finančné prostriedky vo výške 239 999 eur na tri roky. 

Prostredníctvom Oddelenia projektov RUK sa univerzita úspešne uchádzala o podporu 

v rámci všeobecnej výzvy a na budovanie a skvalitňovanie informačných systémov získala 

dotáciu vo výške 808 891 eur. UK prostredníctvom prorektorky pre medzinárodné vzťahy 

a Oddelenia projektov podala taktiež projekt na zvyšovanie kvality VŠ vzdelávania 

prostredníctvom internacionalizácie (hodnotenie projektov prebehne v roku 2017).  

5.2 Zahraničné projekty a granty 

Horizont 2020 ako najväčší výskumný a inovačný program EÚ spája všetky existujúce 

nástroje na podporu výskumu, vývoja a inovácií na úrovni EÚ. Celková miera úspešnosti pri 

udeľovaní grantov v rámci programu H2020 je relatívne nízka a pohybuje okolo 12 %. 

Uspieť v mimoriadne silnej medzinárodnej konkurencii sa podarilo aj niekoľkým 

riešiteľským tímom z UK. V roku 2016 sa začala realizácia 6 projektov financovaných 

z programu H2020. UK figuruje v jednom projekte ako hlavný koordinátor a v ostatných ako 

člen konzorcia. 

Achievement of Excellence in Electron Processes for Future Technologies (ELEvaTE), 

H2020-TWINN-2015, koordinátor konzorcia: FMFI UK, Katedra experimentálnej fyziky, prof. 

RNDr. Štefan Matejčík, DrSc., schválené finančné prostriedky pre pracovisko UK: 412  875 

€ 

http://www.elevate-h2020.eu   
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Cultural Opposition: Understanding the Cultural heritage of Dissent in the Former Socialist 

Countries (COURAGE), H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015, člen konzorcia: FiF UK, Katedra 

muzikológie, doc. Vladimír Zvara, PhD., schválené finančné prostriedky pre pracovisko UK: 

138 075 € 

http://cultural-opposition.eu   

 

Good intentions, mixed results – a conflict sensitive unpacking of the EU comprehensive 

approach to conflict and crisis mechanisms (EUNPACK), H2020-INT-SOCIETY-2015-INT-05-

2015, člen konzorcia: FiF UK, Katedra politológie, prof. Jozef Bátora, M.Phil, PhD., schválené 

finančné prostriedky pre pracovisko UK: 95 898 € 

http://www.eunpack.eu   

 

Ion-Molecule Processes for Analytical Chemical Technologies (IMPACT), H2020-MSCA-ITN-

2015, člen konzorcia: FMFI UK, Katedra experimentálnej fyziky, prof. RNDr. Štefan Matejčík, 

DrSc., schválené finančné prostriedky pre pracovisko UK: 231 078,96 € 

http://impact-h2020itn.com  

 

Innovative technology for  the detection of enzyme activity in milk (FORMILK), H2020-

MSCA-RISE-2015, koordinátor konzorcia: FMFI UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, prof. 

RNDr. Tibor Hianik, DrSc., schválené finančné prostriedky pre pracovisko UK: 355 500 € 

http://www.formilk.fmph.uniba.sk   

 

Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART), H2020-INT-SOCIETY-2015, člen 

konzorcia: PraF UK, Katedra finančného práva, Mgr. Ján Mazúr, schválené finančné 

prostriedky pre pracovisko UK: 0 € 

hwww.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/smart/ 

 

V rámci programu Horizont 2020 – pilier Excelentná veda – sa prostredníctvom prestížnych 

grantov Európskej rady pre výskum (ERC) podporujú inovatívne výskumné projekty na 

hranici súčasného poznania. Zo slovenských inštitúcií sa zapája do otvorených výziev veľmi 

málo výskumníkov. S cieľom oboznámiť slovenských vedcov s typmi grantov, ktoré 

podporuje ERC, ako aj zvýšiť ich úspešnosť v európskej konkurencii sa 20. júna na pôde UK 

uskutočnil informačný deň za účasti prezidenta ERC, prof. Jean-Pierra Bourguignona. Išlo 

o celoslovenské podujatie, ktoré organizovala UK v spolupráci so Slovenskou akadémiou 

vied a Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD).  

5.3 Štrukturálne a investičné fondy EÚ 

V rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) – operačného programu 

Výskum a inovácie – sa riešitelia z UK v roku 2016 zapojili do 31 predkladaných žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier 

(PVVC). V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV) participovali riešitelia z UK na 

19 predkladaných projektoch, z toho v jednom projekte vystupuje UK ako hlavný žiadateľ. 

35 projektov financovaných z operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj sa 

v roku 2016 nachádzalo v následnom monitorovacom období. 

5.4 Využitie výsledkov v praxi 

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park (VP UK) 

Dňa 26. 2. 2016 sa konalo slávnostné otvorenie Vedeckého parku za účasti predsedu 

Národnej rady SR Ing. Petra Pellegríniho, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

http://cultural-opposition.eu/
http://www.eunpack.eu/
http://impact-h2020itn.com/
http://www.formilk.fmph.uniba.sk/
http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/smart/
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Juraja Draxlera, MA, vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ing. Dušana 

Chreneka, zástupcov veľvyslanectiev na Slovensku, vedenia UK, jednotlivých fakúlt UK, 

predstaviteľov ostatných univerzít v SR ako aj ďalších významných hostí. 

Hlavným poslaním VP UK je zabezpečenie prenosu výsledkov vedy a techniky do 

hospodárskej a spoločenskej praxe. Cieľom vzniknutého parku je prepojenie UK  s praxou 

a zároveň aj participácia na výzvach a projektoch v rámci medzinárodných grantových 

schém, ako aj vnútorného grantového systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu  Slovenskej  republiky (ďalej len „ministerstvo“). VP UK ako vedeckovýskumné 

pracovisko vykonáva koncentrovaný inovatívny výskum vo vybraných vedných oblastiach 

biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny a interdisciplinárneho výskumu.  

Samotný vznik a rozvoj podnikov vychádzajúcich z akademického prostredia UK je 

podporovaný novozaloženým Inkubátorom VP UK zameriavajúcim sa na využívanie 

výsledkov výskumu a vývoja nových, inovatívnych produktov, tovarov a služieb. VP UK sa 

zameriava tiež na úzku spoluprácu s podnikateľskou praxou a zároveň svojimi aktivitami 

prispieva k popularizácii vedy a výskumu. Je členom medzinárodnej siete vedeckých parkov 

a oblastí inovácie – IASP.  

Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únii bol VP UK častým 

miestom návštev a medzinárodných stretnutí, čo viedlo k urýchlenému dozariaďovaniu 

reprezentatívnej, konferenčnej miestnosti s kapacitou 100 osôb. Pre zefektívnenie 

komunikácie medzi slovenskými univerzitami a medzinárodnými partnermi boli 

v  priestoroch Vedeckého parku inštalované telekonferenčné zariadenia CISCO 

TelePresence, ku ktorým majú prístup všetci pracovníci UK. 

Významným krokom pre park bolo zapojenie sa do výzvy Výskumnej agentúry na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty univerzitných 

vedeckých parkov a výskumných centier (ďalej „II.fáza projektu VP UK“) pre rozvinutejší 

región za účelom rozšírenia výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj 

excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií, podpory kompetenčných centier, najmä centier 

európskeho záujmu. Cieľom II. fázy výzvy je dobudovanie univerzitných vedeckých parkov 

a výskumných centier pre rozvinutejší región, ktoré boli podporené v rámci programového 

obdobia 2007 – 2013 z Operačného programu Výskum a vývoj v I. fáze. Začiatok realizácie 

II. fázy bol naplánovaný od začiatku roku 2016. Vzhľadom na niekoľkonásobné zmeny zo 

strany Výskumnej agentúry bolo fungovanie VP UK za rok 2016 podporované najmä cez 

úver poskytnutý Univerzitou Komenského, ktorý bude splatený hneď po pripísaní 

prostriedkov II. fázy projektu VP UK. (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku k II. fáze projektu bola podpísaná až 22. februára 2017.)  

Výskum a transfer poznatkov a technológií do praxe 

V roku 2016 vychádzali všetky výskumné činnosti z projektu: „Univerzitný vedecký park 

Univerzity Komenského v Bratislave – 2. fáza“. Prostredníctvom uvedeného projektu bola 

vybudovaná technologická infraštruktúra a organizačná podpora v I.  fáze, v nasledujúcej 

II. fáze prebieha optimalizácia výskumných a inovačných kapacít na univerzite. Z hľadiska 

výskumnej činnosti VP UK napomáha k zvyšovaniu kvality výskumu vo vybraných 

oblastiach biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny, sociálnych výziev 21. storočia a 

podporuje vznik interdisciplinárneho výskumu (bližší popis jednotlivých výskumných 

činností v Prílohe č. 7 Výskumné činnosti VP UK). Optimalizované moderné prostredie má 

posilniť vzťahy a interakcie medzi výskumnou inštitúciou a podnikateľskými kapacitami na 

regionálnej ako i nadregionálnej úrovni.  

Z projektového hľadiska sa VP UK v roku 2016 uchádzal o granty v rôznych medzinárodných 

i národných štruktúrach a programoch. Úspešným sa stal medzinárodný projekt s názvom 

EcoInn Danube financovaný cez Interreg Danube Transnational Programme. Projekt je 
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zameraný na ekologické inovácie a ich podporu naprieč dunajským regiónom. Zároveň boli 

podporené 2 APVV projekty na ktorých sa VP UK podieľa v  oblastiach biochémie a 

biomedicíny.  

Podpora využívania dosiahnutých výsledkov vo výskume a v praxi 

Centrum transferu technológií UK (CTT UK) pokračovalo v obmedzenom režime vo svojej 

činnosti zabezpečovania transferu technológií a posilňovania vzniku, ochrany a 

komercializácie výsledkov duševného vlastníctva na UK. Po ukončení delimitácie CTT UK 

do štruktúr VP UK prebehla vnútorná analýza doterajšieho pôsobenia a ďalšieho 

smerovania v nadväznosti na Dlhodobý zámer rozvoja UK pre obdobie 2014 – 2024, na 

základe čoho vznikol návrh optimalizácie CTT UK.  

Cieľom optimalizácie je zefektívnenie fungovania CTT UK a lepšie prispôsobenie sa 

potrebám vedcov a výskumníkov na univerzite a zároveň prehĺbenie spolupráce 

s jednotlivými fakultami UK. Aj napriek obmedzenej činnosti boli prostredníctvom CTT UK 

podané 3 patentové prihlášky s podporou Národného centra transferu technológií (NCTT), 

ktorej je členom. Zároveň bol udelený 1 patent Úradom priemyselného vlastníctva SR, ktorý 

bol podávaný v roku 2013.  

Koncom roka 2016 boli zriadené Inkubátor VP a Technologické centrum  ako súčasti VP UK. 

Ide o špecializované pracoviská VP UK zamerané na podporu vzniku malých podnikov a 

rozvoja spolupráce s firmami, ktoré využívajú výsledky výskumu a vývoja pre svoje 

inovatívne produkty, tovary a služby, prípadne samy vykonávajú výskum a vývoj. 

Spolupráca s podnikateľskými subjektmi 

Vedecký park UK sa v sledovanom období sústredil aj na rozvoj výskumnej spolupráce 

s  podnikateľskými subjektmi. Niektoré z nich v roku 2016 presunuli svoje pracoviská, či 

sídla do objektu VP UK, čo výrazne obohatilo budovaný ekosystém parku. Vzájomné vzťahy 

sú predmetom úprav a rokovaní tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou SR, 

požiadavkami partnerov a samotnej Univerzity Komenského. Pre uľahčenie spolupráce boli 

zriadené spomínané Technologické centrum a Inkubátor VP. 

V roku 2016 vznikla spolupráca s nasledovnými subjektmi, pričom dôležitou podmienkou 

spolupráce s VP UK bol výskumný/vedecký rozmer subjektu, aby mohol byť prínosom pre 

univerzitné prostredie: 

• FABLAB Bratislava – je tvorivá dielňa, ktorá ponúka priestor pre prácu s najmodernejšími 

výrobnými technológiami výroby ako sú 3D tlačiarne, laserové vyrezávače, CNC frézy a 

podobne. Fablab je prístupný širokej verejnosti, dizajnérom, umelcom, študentom, 

podnikateľom, vývojárom, ktorí pomáhajú formovať tvorivú komunitu VP UK. 

• Geneton, s. r. o., - firma sa zameriava na prípravu a následnú analýzu vzoriek DNA podľa 

zadania a potrieb odborníkov ako aj verejnosti. 

• GHC Genetics SK, s. r. o., - člen medzinárodnej skupiny Healthcare Worldnet ponúka 

prediktívne genetické testovanie v celej svojej šírke. 

• Kompozitum, s. r. o., - vyrába uhlografitové, elektrografitové a siliciumkarbidové materiály 

s následným opracovaním na finálne výrobky. (Od roku 2017 pôsobí mimo VP UK.) 

• Medirex, a. s., - člen skupiny MEDIREX GROUP, predstavuje komplex diagnostických 

laboratórií v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia a lekárska 

genetika. 

• Medirex Group Academy, n. o., - je neziskovou organizáciou, ktorej činnosť je zameraná 

najmä na oblasť vedy a výskumu a na podporu vzdelávania najmä v biomedicínskych 

odboroch.  
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• Slovgen, s. r. o., - pôsobí ako diagnostické laboratórium ponúkajúce DNA testy zvierat. 

• Centrum inovácií, o. z. – občianske združenie podporujúce inovačné aktivity. 

Prístup k zariadeniu VP UK má aj ďalších, približne 160 vedcov a výskumníkov, ktorí sa 

podieľajú na výskumných činnostiach VP, alebo len využívajú prístroje pre svoje merania. 

Prístup k prístrojom je možný prostredníctvom dohody so zodpovednými osobami za 

jednotlivé zariadenia. Aktuálny zoznam je prístupný na stránkach www.cusp.uniba.sk 

v sekcii Infraštruktúra VP UK. 

5.5 Vnútorná grantová schéma UK 

Tabuľka 20: Distribúcia grantov UK v r. 2016 podľa fakúlt (v €) 

Fakulta Počet žiadostí Počet pridelených Suma v € 

LF UK 57 33 33 000 

PraF UK 23 13 12 320 

FiF UK 38 24 17 690 

PriF UK 163 100 97 050 

PdF UK 11 6 5 500 

FaF UK 25 14 13 750 

FTVŠ UK 20 11 11 000 

JLF UK 58 35 32 970 

FMFI UK 58 40 38 890 

RKCMBF UK 1 1 1 000 

EBF UK 5 3 3 000 

FM UK 6 3 2 750 

FSEV UK 9 5 4 840 

Spolu 474 288  273 760  
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6 Habilitačné konania a konania na vymenúvanie 

profesorov 

V roku 2016 bolo v rámci UK habilitovaných 40 docentov. VR UK prerokovala 19 návrhov 

vedeckých rád fakúlt na vymenovanie profesorov, z toho 1 návrh neschválila. Okrem 

postupov pri vymenovaní profesorov Vedecká rada UK v roku 2016 na základe návrhov 

fakúlt VR UK priznala 9 čestných titulov „emeritný profesor“. 

Tabuľka 21: Prehľad počtu habilitácií docentov, inaugurácií profesorov a menovaní 

doktorov vied 

Fakulta Docenti Profesori DrSc. 

LF UK 5 4 0 

PraF UK 4 20 0 

FiF UK 4 4 0 

PriF UK 9 2 0 

PdF UK 0 0 0 

FaF UK 3 2 0 

FTVŠ UK 1 0 0 

JLF UK 3 1 0 

FMFI UK 6 3 0 

RKCMBF UK 0 0 0 

EBF UK 0 0 0 

FM UK 4 0 0 

FSEV UK 1 1 0 

Spolu UK 40 19 0 

z toho:    

iné VŠ 15 1 0 

SAV 0 0 0 

iné inštitúcie 0 0 0 

 

Tabuľka 22: Prehľad vývoja počtu habilitácií docentov, inaugurácií profesorov a menovania 

doktorov vied v rokoch 2005 – 2017, ktoré boli v pôsobnosti vedeckých rád a VR UK 

  Docenti Profesori Doktori vied 

Rok UK 
iné 

VŠ 
SAV spolu UK 

iné 

VŠ 
SAV spolu UK 

iné 

VŠ 
SAV spolu 

2005 72 7 6 85 22 3 2 27 0 4 1 5 

2006 8 0 0 8 7 0 0 7 3 0 1 4 

2007 32 4 0 36 16 5 0 21 1 3 2 6 

2008 37 8 3 48 7 2 1 10 2 2 0 4 

2009 46 14 0 60 8 8 0 16 0 1 0 1 

2010 34 12 0 46 15 4 2 21 0 0 2 2 

2011 49 7 1 57 9 0 0 9 1 0 0 1 

2012 31 13 3 47 15 2 0 17 2 1 1 4 

2013 48 10 2 60 17 2 0 19 1 1 0 2 

2014 31 30 1 62 12 0 0 12 2 1 1 4 

2015 24 19 0 43 18 2 0 20 1 0 1 2 

2016 25 15 0 40 18 1 0 19 0 0 0 0 
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Graf 12: Podiel počtu habilitovaných docentov na UK v roku 2016 

 

 

 

Graf 13: Podiel počtu inaugurovaných profesorov na UK v roku 2016 
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7 Zamestnanci 

7.1 Rozvoj ľudských zdrojov 

UK zamestnávala v roku 2016 spolu 4 403 zamestnancov (priemerný evidenčný počet 

zamestnancov prepočítaný podľa pracovných úväzkov). V porovnaní s rokom 2015 poklesol 

ich počet o 35,2 (– 0,8 %). Zníženie počtu zamestnancov súvisí možnosťami financovania, 

odvíja sa aj od výšky prostriedkov štátnej dotácie poskytnutej z MŠVVŠ SR, je výsledkom 

vykonaných organizačných zmien a racionalizačných opatrení na zníženie mzdových 

nákladov a zvyšovanie efektivity v hlavných činnostiach univerzity. 

Počet vysokoškolských učiteľov v roku 2016 vzrástol oproti roku 2015 o 24,5 zamestnancov 

v priemernom prepočítanom počte (+ 1,2 %). U výskumných pracovníkov bol zaznamenaný 

pokles medziročne o 53,7 zamestnancov (–12,1 %). Počet ostatných zamestnancov sa 

znížil medziročne o 24,5 zamestnancov. 

Tabuľka 23: Vývoj prepočítaného počtu zamestnancov UK v r. 2000 – 2016 

Rok UK spolu 
hlavné 

činnosti 
VŠ učitelia výskum 

ostatní 

(bez ŠD a ŠJ) 

2000 4 985,0 2 496,2 2 088,8 407,4 1 995,7 

2001 4 924,0 2 490,3 2 091,9 398,4 1 943,6 

2002 4 921,5 2 556,9 2 161,6 395,3 1 898,3 

2003 4 768,2 2 526,9 2 167,9 359,0 1 742,0 

2004 4 626,0 2 503,0 2 110,0 393,0 1 684,0 

2005 4 427,5 2 362,6 1 977,5 385,1 1 638,6 

2006 4 424,8 2 317,3 1 913,9 403,4 1 672,1 

2007 4 409,2 2 347,9 1 896,2 451,7 1 662,3 

2008 4 355,3 2 307,6 1 912,7 394,9 1 664,3 

2009 4 327,3 2 331,3 1 909,8 421,5 1 612,5 

2010 4 398,7 2 384,4 1 938,1 446,3 1 623,5 

2011 4 397,3 2 379,9 1 944,7 435,2 1 641,4 

2012 4 367,0 2 364,4 1 920,4 444,0 1 642,4 

2013 4 429,1 2 398,0 1 962,7 435,3 1 672,7 

2014 4 466,0 2 437,0 1 983,1 453,9 1 680,3 

2015 4 438,5 2 442,2  1 998,1 444,1 1 650,8 

2016 4 403,3 2 413,0 2 022,6 390,4 1 626,3 
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Graf 14: Vývoj prepočítaného počtu zamestnancov v hlavných činnostiach v r. 2000 – 2016 

 

Podiel zamestnancov financovaných v roku 2016 len z dotačných prostriedkov 

poskytnutých MŠVVŠ SR predstavoval 84,6 %. 

Tabuľka 24: Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2016  

r. Kategória zamestnancov 

počet zamestnancov platených: 

spolu 
z 

dotácie 

MŠVVaŠ 

SR 

z ost. zdrojov 

ŠR 

z 

vlastn. 

a iných 

zdrojov 

1 Vysokoškolskí učitelia spolu  1 850,3 1,8 170,5 2 022,6 

2 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "profesor"  276,3   17,8 294,1 

3 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "docent" 457,6  0,5 24,4 482,5 

4 - vysokoškolskí učitelia s funkč. zaradením "odborný asistent" 987,2 0,4 106,6 1 094,2 

5 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "asistent" 71,3   14,5 85,8 

6 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "lektor" 57,9 0,9 7,2 66,0 

7 Odborní zamestnanci  394,7 3,9 114,9 513,5 

8 Administratívni zamestnanci spolu  555,5 10,8 109,9 676,2 

9 Výskumní pracovníci 336,8 28,4 25,2 390,4 

10 Prevádzkoví zamestnanci (okrem ŠD a ŠJ) 372,6  64,0 436,6 

11 Zamestnanci študentských domovov 215,9   82,8 298,7 

12 Zamestnanci študentských jedální     65,3 65,3 

13 Spolu  3 725,8 44,9 632,6 4 403,3 

Podiel zamestnancov, u ktorých sa uplatňuje viaczdrojové financovanie ich platu, je stále 

vysoký. 

Tabuľka 25: Prehľad o priemernom evidenčnom prepočítanom počte zamestnancov UK 

podľa kategórií zamestnancov a zdrojov financovania za r. 2012 – 2016 

zdroj financovania Dotačné prostriedky  Dotačné + nedotačné prostriedky 

kategória zam. 2012 2013 2014 2015 2016 oproti 

2015 
2012 2013 2014 2015 2016 oproti 

2015 
VŠ učitelia spolu 1 662,9 1 736,4 1 793,5 1 853,0 1 850,3 -2,7 1 920,4 1 962,7 1 983,1 1 998,1 2 022,6 24,5 
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zdroj financovania Dotačné prostriedky  Dotačné + nedotačné prostriedky 

kategória zam. 2012 2013 2014 2015 2016 oproti 

2015 
2012 2013 2014 2015 2016 oproti 

2015 
profesor 257,5 269,1 280,7 281,5 276,3 -5,2 284,2 288,2 295,4 295,5 294,1 -1,4 

docent 390,0 417,1 449,5 460,7 457,6 -3,1 433,6 446,7 472,6 480,5 482,5 2,0 

odborný asistent 911,3 941,1 954,1 986,2 987,2 1,0 1 064,1 1 085,4 1 072,6 1 073,9 1 094,2 20,3 

asistent 52,1 58,2 60,5 71,2 71,3 0,1 79,0 81,8 81,0 86,1 85,8 -0,3 

lektor 52,0 50,9 48,7 53,4 57,9 4,5 59,5 60,6 61,5 62,1 66,0 3,9 

neučitelia spolu 1 335,9 1 290,0 1 327,5 1 326,8 1 322,8 -4,0 1 616,8 1 648,9 1 657,6 1 630,1 1 606,0 -24,1 

zamest.VŠ spolu 2 998,8 3 026,4 3 121,0 3 179,8 3 173,1 -6,7 3 537,2 3 611,6 3 640,7 3 628,2 3 628,6 0,4 

zamest. VVZ 386,8 369,8 369,8 350,8 336,8 -14,0 444,0 435,3 453,9 444,1 390,4 -53,7 

zamest. ŠD 243,7 235,2 229,1 220,3 215,9 -4,4 290,6 295,2 291,1 286,9 298,7 11,8 

UK spolu 3 629,3 3 631,4 3 719,9 3 750,9 3 725,8 -25,1 4 271,8 4 342,1 4 385,7 4 359,2 4 317,7 -41,5 

UK celkom (vrát. zamest.ŠJ, Univerz.lek., Fakult. lek.) 4 367,0 4 429,1 4 466,0 4 438,5 4 403,3 -35,2 

Z hľadiska kvalifikácie predstavuje UK naďalej inštitúciu, ktorej 69,0 % všetkých 

zamestnancov, vrátane administratívy a ostatných služieb, malo minimálne vysokoškolské 

vzdelanie 2. stupňa. Vďaka svojej rozmanitej činnosti poskytovala UK nielen rozsiahle 

možnosti pre uplatnenie odborníkov z najrôznejších oblastí, ale predstavovala aj inštitúciu 

s mimoriadne vysokým podielom zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním 3.  stupňa a 

vyššej vedeckej kvalifikácie, ktorý sa opäť oproti roku 2015 zvýšil – na 49,9 % (48,8 %) 

z  celkového počtu zamestnancov, 86,3 % (85,4 %) z počtu VŠ učiteľov a 76,0 % (71,6  %) 

z počtu výskumných pracovníkov. 

Tabuľka 26: Kvalifikačná štruktúra VŠ učiteľov UK 

Evidenčný prepočítaný počet 

zamestnancov na prac. 

úväzky k 31.10. 

2014 
 

% 

 

opr. 

2013 
2015 % 

opr. 

2014 
2016 % 

opr. 

2015 

profesori, docenti s DrSc. 276,8 13,8 13,3 279,3 13,8 2,5 296,1 14,4 16,8 

docenti bez DrSc. 539,5 26,8 15,9 535,7 26,5 -3,8 527,7 25,7 -8,0 

ostatní s ved.hodnosťou 920,1 45,7 -6,0 937,4 46,5 17,3 965,4 47,0 28,0 

ostatní bez vedec. hodnosti 275,3 13,7 -27,6 266,5 13,2 -8,8 265,3 12,9 -1,2 

UK celkom 2011,7 100,0 -4,4 2018,9 100,0 7,2 2054,5 100,0 35,6 

Pozitívnym vývojom v kvalifikačnej štruktúre vysokoškolských učiteľov je nárast počtu VŠ 

učiteľov s vedecko-pedagogickými titulmi profesor alebo s vedeckou hodnosťou a znižujúci 

sa podiel kategórie ostatných pedagógov bez vedeckej hodnosti v porovnaní s  pred-

chádzajúcimi rokmi, čo by sa malo pozitívne prejaviť pri výkonovom rozpise prostriedkov 

štátnej dotácie pre UK, kde je koeficient kvalifikačnej štruktúry jedným z kritérií rozpisu. 

Tabuľka 27: Obsadenosť funkčných miest VŠ učiteľov na UK podľa druhu pracovného 

pomeru a podľa dosiahnutých vedecko-pedagogických titulov a vedeckých hodností 

Evidenčný počet VŠ učiteľov 

 podľa funkcií 
UK celkom 

z toho: 

na ustanovený 

prac. čas 

(prac. úväzok 

 67-100%) 

na kratší 

prac.čas  

(prac.úväzok  

˂ 67 %) 

 funkčné miesta podľa kategórií spolu ženy spolu ženy spolu ženy 

 Profesor 302 80 290 79 12 1 

  s ved.-pedag. titulom profesor 275 69 263 68 12 1 

  s DrSc. 57 9 51 9 6  
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Evidenčný počet VŠ učiteľov 

 podľa funkcií 
UK celkom 

z toho: 

na ustanovený 

prac. čas 

(prac. úväzok 

 67-100%) 

na kratší 

prac.čas  

(prac.úväzok  

˂ 67 %) 

  s CSc., PhD. 245 71 239 70 6 1 

 Docent 493 209 470 201 23 8 

  s ved.-pedag. titulom profesor 8 2 5 1 3 1 

  s DrSc. 10   7  3  

  s CSc., PhD. 483 209 463 201 20 8 

 Odborný asistent 1 272 636 1 033 552 239 84 

  s CSc.. PhD. 1 135 561 939 492 196 69 

 Asistent 115 71 83 57 32 14 

 Lektor 82 48 60 35 22 13 

 Hosťujúci profesor 0       

 VŠ učitelia spolu 2 264 1 044 1 936 924 328 120 

Veková štruktúra vysokoškolských učiteľov poukazuje na zvýšenie podielu učiteľov nad 65 

rokov v porovnaní s rokom 2015, predovšetým v kategórii profesor a docent. 

Tabuľka 28: Veková štruktúra VŠ učiteľov UK k 31. 10. 2016 

  
Funkčné 

miesto 
profesor docent 

odborný 

asistent 
asistent lektor UK 

podiel 

r. 2016 

podiel 

r. 2015 

podiel 

r. 2014 

V
Š

 u
č
it

e
li
a
 p

o
d

ľa
 v

e
k
u

  

˂ 25     4  4 0,18% 0,22% 0,18% 

25 - 29    84 56 6 146 6,45% 6,54% 6,28% 

30 - 34   6 259 21 17 303 13,38% 13,31% 13,41% 

35 - 39  48 236 10 9 303 13,38% 13,58% 13,86% 

40 - 44 14 77 211 9 5 316 13,96% 13,40% 12,46% 

45 - 49 19 57 115 6 15 212 9,36% 8,75% 9,07% 

50 - 54 32 77 98 3 11 221 9,76% 9,61% 9,26% 

55 - 59 49 63 80 2 7 201 8,88% 9,92% 10,88% 

60 - 64 85 82 95 3 9 274 12,10% 12,99% 14,67% 

≥ 65  103 83 94 1 3 284 12,55% 11,68% 9,93% 

UK spolu 2016 302 493 1 272 115 82 2 264 100,00% 100,00% 100,00% 

≥ 65 v 2014 22,60% 13,45% 6,40%       

≥ 65 v 2015 31,42% 15,79% 6,41%       
≥ 65 v 2016 34,11% 16,84% 7,39%       
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Tabuľka 29: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Fakulta / súčasť 

UK 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2016 

Profesori, 

docenti  

s DrSc. 

Docenti, 

bez 

DrSc. 

Ostatní 

učitelia  

s DrSc. 

Ostatní 

učitelia 

s PhD., 

CSc. 

Ostatní bez 

vedeckej 

hodnosti 

Spolu 
z toho 

ženy 

LF UK 54,9 98,0 1,0 218,2 140,6 512,7 261,7 

PraF UK 8,5 27,4   67,8 4,5 108,2 48,0 

FiF UK 46,3 72,0   139,6 17,6 275,5 142,0 

PriF UK 50,3 88,3 0,6 119,6 17,7 276,5 117,2 

PdF UK 19,5 31,9   61,9 7,9 121,2 71,5 

FaF UK 10,8 27,4   65,8 12,7 116,7 68,1 

FTVŠ UK 7,0 19,0   37,9 2,0 65,9 26,9 

JLF UK 37,1 49,8   92,1 12,7 191,7 92,9 

FMFI UK 37,7 66,0   80,6 13,4 197,7 53,5 

RKCMBF UK 7,0 2,8   22,4 14,5 46,7 3,9 

EBF UK 2,0 6,8   4,0 0,6 13,4 2,6 

FM UK 11,0 24,0   35,9 7,1 78,0 48,3 

FSEV UK 4,0 13,4   13,5  30,9 14,4 

CĎV      4,2 14,0 18,2 15,2 

CFS   0,9   0,3  1,2 1,2 

Spolu 2016 296,1 527,7 1,6 963,8 265,3 2 054,5 967,4 

Podiel v % 2016 14,4 25,7 0,1 46,9 12,9 100,0  

Spolu 2015 279,3 535,7 1,1 936,3 266,5 2 018,9 954,9 

Podiel v % 2015 13,8 26,5 0,1 46,4 13,2 100,0   

Rozdiel 2016-2015 16,8 -8,0 0,5 27,5 -1,2 35,6 12,5 

Rozdiel 2016-2015 %  0,6 -0,8 0,0 0,5 -0,3     

 

Profesori 

V roku 2016 pôsobilo na univerzite spolu 305 profesorov (fyzických osôb), oproti roku 2015 

sa počet pôsobiacich profesorv zvýšil o 11 (294). Veková štruktúra profesorov poukazuje 

na výraznú potrebu univerzity rozvíjať ľudské zdroje predovšetkým v  tej 

najkvalifikovanejšej časti, t. j. u profesorov a docentov. Priemerný vek u profesorov je 61,5, 

čo je porovnateľné s rokom 2015 (zo 61,6 v roku 2015), pričom do priemerného veku sú 

započítaní aj profesori v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, väčšinou vo veku 

presahujúcom 65 rokov.  

Tabuľka 30: Počet miest obsadených profesormi a ich priemerný vek podľa fakúlt 

Fakulta Počet Priemerný vek 

LF UK 47 62,41 

PraF UK 12 62,00 

FiF UK 47 59,45 

PriF UK 57 62,74 

PdF UK 25 64,78 

FaF UK 9 61,09 

FTVŠ UK 7 62,00 

JLF UK 33 59,90 

FMFI UK 45 60,60 
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Fakulta Počet Priemerný vek 

RKCMBF UK 7 55,00 

EBF UK 2 66,18 

FM UK 10 63,06 

FSEV UK 4 60,00 

Spolu  305 61,54 

 

Graf 15: Vývoj priemerného veku profesorov v období rokov 2000 – 2016 

 

7.2 Platy  

V roku 2016 fakulty a súčasti UK pokračovali v racionalizačných opatreniach v oblasti 

odmeňovania z dôvodu nepostačujúcej výšky pridelených finančných prostriedkov 

z dotačných zdrojov, ktorá vyplýva z uplatnenia výkonových parametrov pri rozpise dotácií 

zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám v súlade so schválenou metodikou na 

fakulty a súčasti UK.  Univerzite Komenského v Bratislave boli Dodatkom č. 1 a Dodatkom 

č. 13 k dotačnej zmluve v roku 2016 osobitne (nevýkonovo) pridelené finančné prostriedky 

v celkovom objeme 3 130 227 Eur (vrátane odvodov do poistných fondov), vyplývajúce 

z kolektívneho vyjednávania na valorizáciu platov: 

- podľa NV SR č. 432/2015 Z. z., ktorým boli zvýšené tarifné platy o 4,0 %  s účinnosťou 

od 1. 1. 2016 pre všetky skupiny zamestnancov, 

- podľa zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorým boli zvý-

šené tarifné platy o 6,0 %  s účinnosťou od 1. 9. 2016  osobitne pre vysokoškolských 

učiteľov.  

Na základe toho boli vydané Dodatok č. 5 a Dodatok č. 6 k VP č. 9/2009 Smernici rektora 

UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK, ktorých súčasťou boli aktualizované tabuľky 

platových taríf a príplatkov za riadenie s uvedenou účinnosťou. 

V súlade s Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na 

rok 2016 a nárastom finančných prostriedkov pridelených na podprogram 077 12 01 – 

55
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Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj v porovnaní s objemom prostriedkov 

pridelených na mzdy a odvody do poistných fondov na podprogram 077 11 – Poskytovanie 

VŠ vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ boli aj v roku 2016 percentuálne rozdelené 

osobné náklady na mzdy u jednotlivých VŠ učiteľov na obidva podprogramy diferencovane 

podľa podielu vedeckovýskumnej činnosti, ktorá vyplýva z charakteristiky jednotlivých 

typov funkčných miest vysokoškolských učiteľov podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v znení neskorších predpisov. To sa prejavilo vo výraznejšom čerpaní mzdových 

prostriedkov (a následne aj odvodov do poistných fondov) z podprogramu 077 12 01. 

Tabuľka 31: Čerpanie mzdových prostriedkov z podprogramu 077 12 01 

Mzdové prostriedky celkom (v eur) 2013 2014 2015 2016 

Vysokoškolské vzdelávanie (funkčná oblasť 09.4) 36 550 023 38 296 640 38 593 462 42 046 105 

Výskum a vývoj (funkčná oblasť 01.4.0.4 a i.) 15 972 595 17 034 450 18 011 470 19 341 285 

Pri odmeňovaní zamestnancov sa v čoraz väčšej miere uplatňovalo viaczdrojové financo -

vanie nákladov na mzdy, predovšetkým z prostriedkov získaných vlastnou činnosťou. Tieto 

prostriedky boli použité na osobné príplatky a na odmeny ako motivačná zložka funkčného 

platu, ale aj na financovanie základných miezd na viacerých pracoviskách, čo sa premietlo 

do výšky priemerného platu dosiahnutého z dotačných aj nedotačných zdrojov, ktorý pos-

kytuje reálnejší pohľad na dosiahnuté príjmy zamestnancov za rok 2016. Priemerný plat na 

UK z dotačných aj nedotačných zdrojov pri započítaní všetkých zamestnancov – 4 403,3 

celkom (vrátane zamestnancov študentských jedální, Fakultnej lekárne a Univerzitnej 

lekárne) dosiahol výšku 1 242,1 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 110,2 eur. Pre 

porovnanie uvádzame priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR, ktorá dosiahla za rok 

2016 výšku 912 eur (zdroj: webová stránka Štatistického úradu SR). 

Tabuľka 32: Porovnanie priemerných platov za r. 2012 – 2016 podľa zdroja financovania 

 zdroj financovania Dotačné prostriedky  Dotačné + nedotačné prostriedky 

kategória zam. 2012 2013 2014 2015 2016 
oproti 

2015 
2012 2013 2014 2015 2016 

oproti 

2015 

VŠ učitelia spolu 1 138,0 1 153,7 1 199,8 1 238,1 1 372,2 134,1 1 256,3 1 296,2 1 363,6 1 397,2 1 541,5 144,2 

profesor 1 607,4 1 640,1 1 718,1 1 811,7 2 043,5 231,8 1 859,7 1 909,0 2 010,9 2 094,7 2 381,2 286,5 

docent 1 315,3 1 337,0 1 369,4 1 434,2 1 577,5 143,4 1 445,9 1 509,1 1 576,5 1 629,4 1 789,5 160,1 

odborný asistent 970,9 977,1 1 013,2 1 037,6 1 150,1 112,6 1 072,6 1 105,0 1 154,0 1 169,0 1 281,4 112,4 

asistent 724,4 731,0 751,0 749,1 865,7 116,6 805,7 814,1 858,6 865,8 983,6 117,8 

lektor 826,2 827,3 859,5 878,8 957,1 78,3 874,8 888,3 938,9 965,3 1 023,3 58,0 

neučitelia spolu 711,7 740,2 750,5 793,6 849,5 56,0 779,1 825,0 847,2 873,0 934,0 61,0 

zamest.VŠ spolu 948,1 977,4 1 008,7 1 052,6 1 154,3 101,7 1 038,2 1 081,1 1 128,5 1 161,7 1 272,6 110,9 

zamest. VVZ 930,3 955,9 980,9 1 031,9 1 174,8 142,9 986,0 1 034,2 1 061,1 1 094,5 1 242,8 148,3 

zamest. ŠD 586,3 620,3 654,2 687,9 718,0 30,1 727,7 778,5 820,2 856,2 915,5 59,3 

UK spolu 921,9 952,1 984,1 1 029,3 1 130,9 101,6 1 011,6 1 055,8 1 101,0 1 134,8 1 245,2 110,5 

UK celkom (vrát. zamest.ŠJ, Univerz.lek., Fakult.lek.) 1 007,4 1 051,8 1 097,6 1 131,9 1 242,1 110,2 

Nárast priemerných platov zamestnancov UK v porovnaní s r. 2015 ovplyvnila výška 

dotácie na mzdy, ako aj zvýšený podiel nedotačných zdrojov, ktoré boli použité na mzdy, 

ale predovšetkým valorizácia tarifných platov všetkých zamestnancov od 1. januára 2016 

a VŠ učiteľov od 1. septembra 2016. 

Objem miezd čerpaných v roku 2016 z prostriedkov poskytnutých z MŠVVŠ SR vrátane 

valorizácie na základe dotačnej zmluvy a jej dodatkov sa oproti roku 2015 zvýšil – v ab-

solútnej čiastke o 4 230 867 eur. Podiel dotačných prostriedkov predstavoval 77,0 % na 

celkovom objeme prostriedkov vyplatených na mzdy zamestnancom UK.  
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Viaceré fakulty, ktorým na základe výkonového rozpisu prostriedkov štátnej dotácie 

pridelené prostriedky nepokryli náklady na celý rok 2016, museli použiť nedotačné 

prostriedky na sanovanie chýbajúcich prostriedkov na tarifné platy a náhrady mzdy na 

niekoľko mesiacov v roku 2016. Okrem toho boli iné nedotačné zdroje použité predo-

všetkým na odmeny a osobné príplatky ako motivačné zložky funkčného platu, čo sa 

premietlo vo výške priemerného platu dosiahnutého z dotačných aj nedotačných zdrojov 

spolu. Iné nedotačné zdroje predstavovali podiel 18,3 % z nákladov na mzdy, v absolútnej 

čiastke dosiahli výšku 12 014 549 eur. 

Pokles v absolútnej čiastke o 1 670 541 eur a zníženie podielu na 0,7 % je v nákladoch na 

mzdy zo zdrojov poskytnutých prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ. Vyplýva z  reali-

zácie projektov, ktoré boli ukončené v r. 2014 a 2015. Najvyšší podiel na tom mala 

realizácia projektu Univerzitný vedecký park UK, do ktorého bol zapojený vysoký počet 

zamestnancov 11 fakúlt a rektorátu UK. 

Tabuľka 33: Náklady na mzdy za rok 2014 – 2016 podľa zdroja financovania 

zdroje financovania 

nákladov na mzdy 

2014 podiel  
rozdiel 

oproti 2013 
2015 podiel  

rozdiel 

oproti 

2014 

2016 podiel  

rozdiel 

oproti 

2015 

eur % eur eur % eur eur % eur 

dotačné prostriedky  43 934 093 74,7 2 439 387 46 333 834 76,8 2 399 741 50 564 701 77,0 4 230 867 

ostatné prostriedky:  14 896 797 25,3 486 078 13 958 127 23,2 -938 670 15 070 540 23,0 1 112 413 

- ost. zdroje posk. zo 

ŠR inými subjektami 

ako MŠVVaŠ SR 

812 084 1,4 116 736 685 299 1,1 -126 785 839 514 1,3 154 215 

- štrukturálne fondy EÚ 1 939 175 3,3 1 020 797 2 095 929 3,5 156 754 425 388 0,7 -1 670 541 

- prostr.ES a iné zo 

zahraničia poskytnuté 

na zákl. medzin. zmlúv  

243 521 0,4 -11 903 185 960 0,3 -57 561 286 198 0,4 100 238 

- iné nedotačné zdroje 

získané vlastnou 

činnosťou, vrátane 

študentských jedální 

10 588 131 18,0 -828 183 9 604 227 15,9 -983 904 12 014 549 18,3 2 410 322 

- podnikateľská činnosť 963 069 1,6 198 144 1 053 976 1,8 90 907 1 198 742 1,8 144 766 

- prostriedky Fakultnej 

a Univerzitnej lekárne 
350 817 0,6 -9 513 332 736 0,6 -18 081 306 149 0,5 -26 587 

UK spolu 58 830 890 100,0 2 925 465 60 291 961 100,0 1 461 071 65 635 241 100,0 5 343 280 
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Tabuľka 34: Prehľad o počte zamestnancov UK a výške priemerných platov za rok 2016 - 

financovaných z dotačných prostriedkov MŠVVaŠ SR 

Fak./súč. 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

VŠ učitelia s funkčným zaradením 
uč. 

spol. 

odb. 

zam. 

admin. 

zam. 

prev. 

zam. 
neuč. 

zam.VŠ 

celkom 

zam. 

VVZ 

z 

toho 

s VŠ 

vzd. 

zam. 

ŠD 

UK 

 Prof. Doc. OA A L 

LF UK 40,5 75,0 224,8 60,7 - 401,0 44,1 62,4 19,1 125,6 526,6 60,9 40,2 - 587,5 

PraF UK 7,0 25,1 60,8 0,4 - 93,3 11,4 21,0 0,9 33,3 126,6 3,2 3,2 - 129,8 

FIF UK 44,5 72,7 140,1 - 20,1 277,4 35,7 46,1 11,2 93,0 370,4 21,7 21,7 - 392,1 

PriF UK 43,8 89,8 131,0 1,7 11,0 277,3 60,2 60,8 71,7 192,7 470,0 95,5 80,0 - 565,5 

PdF UK 27,0 22,1 60,7 - 2,6 112,4 12,4 46,7 25,9 85,0 197,4 39,6 39,6 - 237,0 

FaF UK 8,4 28,0 78,8 - - 115,2 53,5 28,9 34,5 116,9 232,1 4,6 3,6 - 236,7 

FTVŠ UK 7,2 15,5 38,3 - 1,6 62,6 18,1 15,1 24,3 57,5 120,1 7,1 6,3 2,5 129,7 

JLF UK 30,2 33,6 83,6 4,3 0,9 152,6 41,1 64,3 33,4 138,8 291,4 24,1 24,1 21,0 336,5 

FMFI UK 41,1 60,9 91,0 - 3,8 196,8 26,1 41,8 31,0 98,9 295,7 69,0 55,9 - 364,7 

RKCMBF UK 4,8 2,0 20,3 1,2 2,3 30,6 3,8 9,9 4,3 18,0 48,6 - - 5,5 54,1 

EBF UK 3,0 3,0 6,6 0,7 0,4 13,7 2,0 5,4 1,8 9,2 22,9 1,3 1,3 1,8 26,0 

FM UK 14,9 18,2 37,3 2,3 2,3 75,0 9,3 29,5 15,7 54,5 129,5 6,3 6,3 - 135,8 

FSEV UK 3,9 11,4 13,6 - - 28,9 4,2 16,9 10,3 31,4 60,3 3,5 3,5 - 63,8 

VP UK - - - - - - - 1,2 0,6 1,8 1,8 - -  1,8 

CĎV - - - - 12,9 12,9 - 6,2 1,2 7,4 20,3 - - - 20,3 

RUK a CFS - 0,3 0,3 - - 0,6 72,8 99,3 86,7 258,8 259,4 - - - 259,4 

VI Družba - - - - - - - - - - - - - 61,8 61,8 

VM ĽŠ-Mlyny - - - - - - - - - - - - - 123,3 123,3 

UK 276,3 457,6 987,2 71,3 57,9 1850,3 394,7 555,5 372,6 1322,8 3173,1 336,8 285,7 215,9 3725,8 

2015 281,5 460,7 986,2 71,2 53,4 1 853,0 398,9 559,9 368,0 1 326,8 3 179,8 350,8 294,6 220,3 3 750,9 

rozdiel -5,2 -3,1 1,0 0,1 4,5 -2,7 -4,2 -4,4 4,6 -4,0 -6,7 -14,0 -8,9 -4,4 -25,1 

Priemerný plat r. 2016 v EUR 

LF UK 1974 1613 1203 860 - 1306 760 871 596 790 1183 1140 1403 - 1178 

PraF UK 1378 1147 919 838 - 1015 616 681 583 656 920 1175 1175 - 927 

FiF UK 1703 1407 1058 - 948 1245 794 864 673 815 1137 1016 1016 - 1130 

PriF UK 2051 1619 1198 1070 1034 1462 760 1151 588 820 1199 1179 1281 - 1195 

PdF UK 1437 1131 972 - 791 1111 778 828 565 740 951 995 995 - 958 

FaF UK 1870 1731 1204 - - 1380 695 1188 542 772 1074 900 1021 - 1071 

FTVŠ UK 1374 1257 960 - 958 1081 568 581 402 501 803 959 982 546 807 

JLF UK 3681 2506 1420 789 778 2085 790 998 663 856 1499 1498 1498 672 1447 

FMFI UK 2247 1628 1236 - 958 1563 935 1092 726 936 1353 1281 1385 - 1340 

RKCMBF UK 1274 1133 1001 762 756 1024 663 1035 509 831 953 - - 492 906 

EBF UK 1245 1030 941 867 853 1020 665 1022 426 826 942 830 830 678 918 

FM UK 1653 1230 1046 1075 860 1207 683 789 568 707 997 1172 1172 - 1005 

FSEV UK 1826 1755 1196 - - 1502 1070 1122 801 1009 1245 1294 1294 - 1248 

VP UK - - - - - - - 1050 846 983 983 - - - 983 

CĎV - - - - 1009 1009 - 1282 559 1168 1067 - - - 1067 

RUK a CFS - 1076 933 - - 1003 1112 1402 602 1053 1052 - - - 1052 

VI Družba - - - - - - - - - - - - - 647 647 

VM ĽŠ-Mlyny - - - - - - - - - - - - - 775 775 

UK  2044 1577 1150 866 957 1372 822 1038 598 850 1154 1175 1262 718 1131 

2015 1812 1434 1038 749 879 1238 765 970 556 794 1053 1032 1104 688 1029 

rozdiel 232 143 112 117 78 134 57 68 42 56 101 143 158 30 102 
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(bez náhrady za pracovnú pohotovosť) 

Tabuľka 35: Prehľad o počte zamestnancov UK a výške priemerných platov za rok 2016 - 

financovaných z dotačných aj nedotačných zdrojov 

Fak./ 

súč. 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov  

VŠ učitelia s funkčným 

zaradením uč. 

spolu 

odb. 

zam. 

adm. 

zam. 

prev 

zam. 

neuč. 

spolu 

zam. 

VŠ 

celko

m 

zam. 

VVZ 

z toho 

s VŠ 

vzdel. 

zam. 

ŠD 

UK 

spolu 

zam.ŠJ,

UL+FL 

UK 

celkom 
Prof. Doc. OA A L 

LF UK 48,5 88,1 294,5 73,5 - 504,6 128,8 110,0 49,5 288,3 792,9 63,4 41,9 - 856,3 - 856,3 

PraF UK 7,4 27,2 66,1 0,5 - 101,2 13,1 32,6 1,0 46,7 147,9 4,2 4,2 - 152,1 - 152,1 

FiF UK 44,5 73,0 140,1 - 21,1 278,7 38,7 46,9 11,2 96,8 375,5 28,4 28,4 - 403,9 - 403,9 

PriF UK 43,9 89,7 131,0 1,7 11,0 277,3 60,2 62,8 73,8 196,8 474,1 107,4 91,9 - 581,5 - 581,5 

PdF UK 27,0 22,1 60,8 - 2,6 112,5 12,4 49,8 25,9 88,1 200,6 39,6 39,6 - 240,2 - 240,2 

FaF UK 8,4 28,0 78,8 - - 115,2 54,5 28,9 34,5 117,9 233,1 6,1 5,1 - 239,2 20,3 259,5 

FTVŠ UK 7,3 15,8 39,1 - 1,6 63,8 19,3 17,3 28,5 65,1 128,9 7,2 6,4 3,0 139,1 - 139,1 

JLF UK 37,1 41,1 102,5 5,5 2,6 188,8 49,0 79,3 39,3 167,6 356,4 36,2 36,2 28,1 420,7 13,3 434,0 

FMFI UK 41,1 60,9 92,6 - 3,8 198,4 26,9 42,0 31,0 99,9 298,3 72,4 58,9 - 370,7 - 370,7 

RKCMBF 

UK 7,0 2,6 29,6 1,5 2,7 43,4 6,7 15,2 8,0 29,9 73,3 - - 15,4 88,7 8,4 97,1 

EBF UK 3,0 3,0 6,5 0,8 0,4 13,7 2,7 7,3 3,0 13,0 26,7 1,3 1,3 5,2 33,2 - 33,2 

FM UK 15,0 18,2 37,5 2,3 2,3 75,3 9,2 30,7 15,7 55,6 130,9 6,3 6,3 - 137,2 - 137,2 

FSEV UK 3,9 12,5 13,8 - - 30,2 4,3 18,4 10,3 33,0 63,2 5,5 5,5 - 68,7 - 68,7 

VP UK - - - - - - - 12,9 0,7 13,6 13,6 12,4 12,4 - 26,0 - 26,0 

CĎV - - 1,0 - 17,9 18,9 - 18,0 11,7 29,7 48,6 - - - 48,6 - 48,6 

RUK a 

CFS - 0,3 0,3 - - 0,6 72,9 100,6 90,5 264,0 264,6 - - - 264,6 - 264,6 

VI 

Družba - - - - - - - - - - - - - 103,4 103,4 7,9 111,3 

VM ĽŠ - - - - - - - - - - - - - 143,6 143,6 35,7 179,3 

UK 294,1 482,5 1094,2 85,8 66,0 2022,6 498,7 672,7 434,6 1606,0 3628,6 390,4 338,1 298,7 4317,7 

65,3 

20,3 4403,3 

r. 2015  295,5 480,5 1073,9 86,1 62,1 1998,1 509,5 680,3 440,3 1630,1 3628,2 444,1 387,9 286,9 4359,2 

58,6 

20,7 4438,5 

rozdiel  -1,4 2,0 20,3 -0,3 3,9 24,5 -10,8 -7,6 -5,7 -24,1 0,4 -53,7 -49,8 11,8 -41,5 

+6,7 

-0,4 -35,2 

Priemerný plat  r. 2016 v EUR 

LF UK 2313 1847 1365 967 - 1482 770 1076 606 859 1256 1255 1558 - 1255 - 1255 

PraF UK 1980 1369 1007 840 - 1175 907 993 829 965 1109 1264 1264 - 1113 - 1113 

FiF UK 1806 1476 1107 - 980 1305 854 939 719 880 1196 980 980 - 1181 - 1181 

PriF UK 2201 1751 1256 1079 1050 1557 791 1206 594 850 1263 1203 1290 - 1252 - 1252 

PdF UK 1532 1218 1071 - 817 1205 821 870 601 784 1020 1059 1059 - 1026 - 1026 

FaF UK 2100 1892 1306 - - 1506 700 1199 542 776 1137 919 1011 - 1245 1257 1141 

FTVŠ UK 1781 1525 1068 - 990 1261 642 782 505 619 937 1018 1047 624 934 - 934 

JLF UK 4263 2943 1684 963 896 2433 934 1296 754 1063 1789 1658 1658 786 1711 757 1682 

FMFI UK 2455 1701 1296 - 958 1654 968 1172 726 979 1428 1348 1455 - 1412 - 1412 

RKCMBF 

UK 1283 1187 997 774 779 1033 647 975 524 780 930 - - 514 858 552 832 

EBF UK 1263 1095 1004 867 853 1068 692 1064 497 856 965 849 849 645 910 - 910 

FM UK 3001 1901 1479 1517 1375 1881 1141 1775 798 1394 1674 1329 1329 - 1658 - 1658 

FSEV UK 1990 2300 1373 - - 1835 1085 1172 809 1047 1424 1303 1303 - 1414 - 1414 

VP UK - - - - - - - 1485 846 1454 1454 1148 1148 - 1308 - 1308 

CĎV - - 1240 - 1119 1126 - 1422 687 1132 1130 - - - 1130 - 1130 

RUK a 

CFS - 1076 933 - - 1003 1113 1417 601 1053 1053 - - - 1053 - 1053 

VI 

Družba - - - - - - - - - - - - - 762 762 653 754 

VM ĽŠ - - - - - - - - - - - - - 1110 1110 1326 1153 

UK 2381 1789 1281 984 1023 1541 856 1189 629 934 1273 1243 1323 916 1245 

1029 

1257 1242 

r.2015 2095 1629 1169 866 965 1397 811 1109 580 873 1162 1094 1155 856 1135 

845 

1342 1132 

rozdiel  286 160 112 118 58 144 45 80 49 61 111 149 168 60 110 

184 

-85 110 
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8 Podpora študentov 

8.1 Ubytovanie 

V roku 2016 Univerzita Komenského zabezpečovala ubytovacie služby vo svojich 

ubytovacích zariadeniach - vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, VI Družba UK, ŠD Lafranconi 

v Bratislave a VI JLF UK v Martine, fakulta RKCMBF UK poskytovala ubytovanie študentom 

v Bratislave a v Kňazských seminároch v Nitre a Badíne a EBF UK v Teologickom domove 

v areáli fakulty v Bratislave. Ubytovacie zariadenia bohosloveckých fakúlt sú majetkom 

cirkví. 

UK poskytla ubytovanie študentom a zamestnancom UK, zahraničným lektorom 

a stážistom UK, študentom VŠMU a VŠVU (na základe Dohody o poskytovaní ubytovacích 

služieb medzi UK a VŠMU, resp. VŠVU) a študentom z iných vysokých škôl v Bratislave. 

Tabuľka 36: Počet ubytovaných študentov v ubytovacích zariadeniach UK, kňazských 

seminároch a Teologickom domove 

ubytovacie zariadenie pridelené miesta 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK  6 425 

VI Družba UK 2 180 

ŠD Lafranconi 185 

VI JLF UK Martin 728 

RKCMBF UK spolu Bratislava, Nitra a Badín 125 

EBF UK (Teologický domov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku) 78 

Spolu 9 721  

Študentom UK bolo poskytnutých 5 818 miest. Študentom VŠMU bolo poskytnutých 197 

a študentom VŠVU 55 ubytovacích miest. Ubytovane im bolo poskytnuté z kapacít vo VM – 

Ľ. Štúra – Mlyny UK. Zároveň z iných VŠ bolo ubytovaných 355 študentov, preto je v prípade 

pridelených miest hore uvedenej tabuľky pre VM Ľ. Štúra - Mlyny spolu 6 425 pridelených 

miest). Z TJ Slávia UK Bratislava neboli ubytovaní žiadni študenti. 

V roku 2016 vstúpila do platnosti a účinnosti nová smernica rektora, ktorou sa upravili 

pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity na UK a ktorá vychádzala z dlhodobého zámeru 

rozvoja Univerzity Komenského. Vďaka nej bolo po splnení podmienok poskytnuté 

ubytovanie pre všetkých prijatých uchádzačov na UK. Rozdelenie ubytovacej kapacity 

medzi jednotlivé fakulty bolo v kompetencii Komisie pre vysokoškolské internáty a 

ubytovanie Akademického senátu UK, o pridelení ubytovania konkrétnym študentom 

rozhodovali fakulty na základe elektronicky stanovených poradovníkov. 

Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny a 

Vysokoškolskom internáte Družba sa mohli ubytovať do začiatku akademického roka. Po 

tomto termíne neobsadené lôžka prideľovali riaditelia vysokoškolských internátov podľa 

vlastných kritérií tým študentom UK, ktorým nebolo fakultami pridelené ubytovanie, resp. 

študentom iných vysokých škôl. 

K 31. 12. 2016 bolo v ubytovacích zariadeniach UK v Bratislave ubytovaných 9 114 

študentov UK. V objektoch sa využíva pevné pripojenie na internet aj wifi sieť - napr . 

Teologický domov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v rámci EBF UK má pokrytie wifi 

sieťou na 100 %, doplnené pevnou sieťou na 60 % v samotných izbách domova, učebne sú 

na 100 % pokryté pevnou sieťou, doplnené na 80 % wifi sieťou. Podobne využívajú wifi sieť 

aj všetci študenti RKCMBF UK - všetkým študentom z tejto fakulty sú non stop k dispozícii 

tiež aj počítačové miestnosti s prípojkami a v čase otváracích hodín sú pevné prípojky aj 

v knižniciach na všetkých pracoviskách. V roku 2016 mal k dispozícii VI JLF UK 939 lôžok 



 

68 
 

slúžiacim pre ubytovanie študentov, resp. zamestnancov s prípojkou na internet, z toho 

bolo celkovo na internáte ubytovaných 728 študentov. 

Tabuľka 37: Počty ubytovaných študentov UK vo VI UK v členení po fakultách a súčastiach  

Fakulta 
VM Ľ. Štúra  

Mlyny UK 
VI Družba UK ŠD Lafranconi Spolu 

LF UK 461 767 0 1 228 

PraF UK 140 680 0 820 

FiF UK 1 129 11 0 1 140 

PriF UK 703 570 0 1 273 

PdF UK 903 15 0 918 

FaF UK 617 33 0 650 

FTVŠ UK 295 15 185 495 

FMFI UK 724 4 0 728 

FM UK 544 6 0 550 

FSEV UK 260 5 0 265 

EBF UK 0 0 0 0 

RKCMBF UK 3 0 0 3 

UJOP UK 39 74 0 113 

Spolu 5 818 2 180 185 8 183 

Vysokoškolský internát Družba UK 

Poskytuje ubytovanie študentom UK, zamestnancom UK a zahraničným lektorom UK. V ho- 

telovej časti internátu poskytuje celoročne ubytovanie prednostne oficiálnym hosťom UK 

a v prípade voľnej ubytovacej kapacity aj širokej verejnosti. Celková ubytovacia kapacita 

v roku 2016 vrátane hotelovej časti bola 2 665 lôžok. 

Vo VI Družba UK sa nachádza stravovacie zariadenie pre študentov, zamestnancov a  hostí  

s celodennou prevádzkou (raňajky, obedy večere). 

Súčasťou areálu VI Družba UK je parkovisko pre ubytovaných študentov a hostí, kongresové 

centrum, ktoré pozostáva z troch zasadačiek (50, 60 a 80 miest) a  kongresovej sály (236 

miest) s možnosťou organizovať počas celého roku rôzne školenia, semináre a konferencie 

vrátane stravovacích služieb (raňajky, obedy, večere). Pre športové využitie voľného času 

pre ubytovaných študentov sa v areáli nachádza tenisový kurt, basketbalové ihrisko a 

ihrisko pre plážový volejbal. V roku 2016 bolo v športovom areáli dobudované street 

workout ihrisko.   

Vo VI Družba UK bolo v roku 2016 v rámci zlepšenia ubytovacích podmienok pre študentov, 

lektorov UK a oficiálnych hosti UK vykonaných viacero rekonštrukčných prác 

v študentských a lektorských izbách (maľovanie, tapetovanie, opravy obkladu 

v kúpeľniach, čiastočná výmena okien za plastové, čiastočná výmena vykurovacích telies, 

zakúpenie matracov) a v spoločných priestoroch (rekonštrukcia podhľadu vo vestibule 

študentskej jedálne, oprava izolácie strechy kongresových priestorov). 

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra-Mlyny 

Činnosť Vysokoškolského mesta Ľ.Štúra – Mlyny bola zameraná predovšetkým na 

ubytovanie, stravovanie študentov, prenájom v rámci podnikateľskej činnosti, poskytova-

nie ubytovania v letných mesiacoch v rámci podnikateľskej činnosti. 

Rok 2016 sa niesol predovšetkým v znamení zlepšovania komfortu a bezpečnosti 

ubytovaných študentov. 
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Takmer 300 izieb bolo nanovo vymaľovaných, doplnili sa zásteny a prebehla i výmena 

chýbajúceho či poškodeného nábytku. Rovnako boli sčasti menené i vodovodné batérie, 

umyvadlá, izbové dvere, PVC podlahy. V rámci šetrenia energií prebehla výmena svietidiel 

za nové úsporné LED svietidlá. Ku komfortu ubytovaných prispelo dokončenie internetovej 

vybavenosti, čím sa dosiahlo 100 % pokrytie Výškových Blokov A a B. Všetky rekonštrukcie 

boli opätovne hradené z vlastných finančných zdrojov, z podnikateľskej činosti VMĽŠ.  

V oblasti bezpečnosti sa podarilo ŠM Ľ .Štúra dosiahnuť výrazné zlepšenie vďaka kvalitnej 

prevencii a systematickej zodpovednej práci v teréne. Vysokoškolské mesto podporilo aj 

spoločenské a charitatívne akcie, ktoré prispievajú k plnohodnotnejšiemu životu 

ubytovaných študentov. Za všetky treba spomenúť úspešné podujatia ako sú AmosFest, či 

Univerzitná a následne i Valentínska kvapka krvi. 

8.2 Stravovanie 

Stravovacie služby boli v roku 2016 zabezpečované pre študentov a zamestnancov 

v študentských jedálňach UK poskytovaním základného a doplnkového stravovania. 

V študentských jedálňach UK bolo v roku 2016 podaných 2 293 804 hlavných (teplých 

a studených) jedál, z toho 2 068 297 študentom, (vrátane jedálne pri JLF UK v Martine, kde 

bolo podaných celkom 122 293 studených a teplých jedál, z toho 64 952 pre študentov). 

8.3 Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami 

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami (ďalej CPŠ) oficiálne pôsobí na 

Univerzite Komenského od r. 2009. Vo svojej činnosti nadviazalo na aktivity Podporného 

centra pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré vzniklo v r. 1993, ďalej ich rozvíja a 

špecifikuje. CPŠ je pracoviskom s celouniverzitným zameraním, lokalizovaným na FMFI UK 

v Mlynskej doline. V zmysle § 100 ods. 7 zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov pôsobí CPŠ aj ako metodické, znalostné a koordinačné 

pracovisko vo vzťahu k iným vysokým školám na Slovensku. V rámci tejto pôsobnosti vyvíja 

činnosti a realizuje aktivity nadinštitucionálneho charakteru  podľa ročného plánu činnosti 

schvaľovaného Radou ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, 

ako i podľa aktuálnych podnetov. 

Hlavným poslaním CPŠ je podpora študentov so špecifickými potrebami (ďalej ŠP), 

spolupráca pri zabezpečovaní podporných služieb a primeraných podmienok pre ich 

štúdium a pobyt na vysokej škole.  

V roku 2016 študovalo na UK 242 študentov, ktorí boli na svojich fakultách evidovaní ako 

študenti so špecifickými potrebami. Prehľad počtov podľa druhu ich špecifických potrieb:  

Študenti so zrakovým postihnutím 31 

Študenti so sluchovým postihnutím 12 

Študenti s telesným postihnutím  36 

Študenti s chronickým ochorením 103 

Študenti so zdravotným oslabením  24 

Študenti so psychickým ohorením  12 

Študenti s autizmom  3 

Študenti s poruchami učenia 21 

V súvislosti so zabezpečovaním podpory a primeraných podmienok pre študentov so ŠP 

k ťažiskovým činnostiam v roku 2016 patrili najmä: 



 

70 
 

a) Informačné a poradenské služby : poskytovanie informácií pre uchádzačov a študentov 

so špecifickými potrebami, pre pedagógov a koordinátorov pre študentov so  

špecifickými potrebami; poradenstvo pre uchádzačov so špecifickými potrebami pred 

vstupom na vysokú školu, poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami počas 

štúdia; poradenstvo pre pedagogických pracovníkov o špecifikách štúdia so zdravotným 

postihnutím a poruchami učenia a o odporúčaných metódach a formách učenia 

a hodnotenia študijných výsledkov. 

b) Vzdelávacia a tréningová činnosť - mala formu skupinového vzdelávania (študenti VŠ, 

učitelia), pre študentov so ŠP prevládali individuálne formy: 

 semestrálny kurz Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých, pre študentov 

učiteľských študijných programov na FMFI UK, ZS; PaedDr. E. Mendelová, CSc. 

 kurz slovenského posunkového jazyka pre začiatočníkov pre pracovníkov a študentov 

UK, LS a ZS; PaedDr. Bc. R. Vojtechovský 

 individuálne vyučovanie vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým 

postihnutím a autizmom (matematika, programovanie), ZS, LS; Mgr. Bc. M. 

Stankovičová 

 individuálne kurzy pre študentov zamerané na používanie asistenčných technológií; 

kontinuálne 

 tréningy zamerané na tvorbu prístupných e-dokumentov, resp. na spracovanie textov 

do prístupnej formy pre nevidiacich; kontinuálne 

 matematika pre nevidiacich pomocou Lambdy (špeciálny matematický editor), 

individuálne  vyučovanie a krúžok pre žiakov základnej školy so zrakovým postihnutím; 

Mgr. Bc. M. Stankovičová 

 odborné konzultácie, vedenie a testovanie výstupov študentov VŠ pri ich bakalárskych 

a diplomových prácach zameraných na reliéfnu grafiku a prístupnosť informačných 

zdrojov 

 exkurzie zamerané na asistenčné technológie pre študentov učiteľských zameraní, pre 

učiteľov, koordinátorov a stredoškolákov. 

c) Zabezpečovanie podporných služieb pre študentov so ŠP počas štúdia: podporné služ-

by poskytovali pracovníci CPŠ, resp. boli zabezpečované externými spolupracovníkmi:  

 evidencia študentov so ŠP, vyhodnotenie ich individuálnych potrieb a návrhov na 

primerané úpravy a podporné služby 

 individuálne vyučovanie vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým 

postihnutím a autizmom (informatické predmety, matematicképredmety, cudzie 

jazyky)  

 poznámky z vyučovania (študenti so sluchovým postihnutím, s postihnutím horných 

končatín, s autizmom) 

 simultánny prepis prednášok (nepočujúci študenti) 

 tlmočenie pre nepočujúcich 

 spracovanie študijných textov do prístupných foriem pre študentov so zrakovým 

postihnutím (elektronická forma, braillovská tlač, zväčšené formáty, reliéfna grafika)  

 skenovanie, kopírovanie textov 

 prepravná služba pre nemobilných študentov 

 tréning mobility a orientácie na fakultách UK a študentských domovoch  

 akademická asistencia primárne pre študentov s autizmom 

 online poradenstvo v slovenskom posunkovom jazyku, primárne určené pre osoby so 

sluchovým postihnutím a tlmočníkov posunkového jazyka. 

d) Technická podpora: Pracovníci CPŠ poskytujú uchádzačom a študentom so ŠP, ako 

i širšej verejnosti poradenstvo pri výbere vhodného technického vybavenia v súvislosti 
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so štúdiom na vysokej škole. CPŠ si postupne dopĺňa technické vybavenie tak, aby 

asistenčné technológie mohli byť pri poradenskej činnosti individuálne testované, ale 

i prezentované pri vzdelávaní a pri exkurziách. Vybrané druhy asistenčných technológií 

sú zapožičiavané študentom so ŠP (komunikačný FM systém pre nedoslýchavých, 

braillovský riadok, NB, tablet, mobilný skener, ...) 

Z mimouniverzitnej činnosti boli dominantné: 

a) Konzultačná činnosť pre koordinátorov a pracovníkov VŠ v SR formou osobných návštev 

v CPŠ, mailovej a telefonickej komunikácie. K najfrekventovanejším témam v r. 2016 

patrili: 

 Technické vybavenie pre študentov so ŠP všeobecne 

 Asistenčné technológie pre študentov s poruchami učenia  

 Platenie školného pri predĺžení evidovaného študenta so ŠP 

 Rozsah a hranice úprav a podpory pri vybraných skupinách študentov so ŠP (psychické 

ochorenie, autizmus) 

 Štatút študenta so ŠP pre zahraničného študenta  samoplatcu 

 Štatút študenta so ŠP pre účastníka celoživotného vzdelávania 

 Vyjadrenie k oprávnenosti nákladov (odmena koordinátorom, platenie školného pri 

predĺžení/externom štúdiu,  platenie školného pri štúdiu v zahraničí, platenie 

zdravotníckych pomôcok pre diabetikov) 

 Odpustenie školného pre študenta s ŤZP 

 Akceptovanie starších lekárskych/odborných potvrdení dokumentujúcich zdravotné 

postihnutie/poruchu 

 Otázka zákonnosti, resp. právnej relevantnosti inštitucionálnych predpisov 

konzervujúcich neprístupnosť akademického prostredia/zamedzenie prístupu študenta 

s obmedzenou mobilitou k vzdelaniu. 

b) Expertná činnosť:  vypracovanie stanovísk k otázkam podmienok štúdia, primeraných 

úprav, prístupnosti akademického prostredia, prístupnosti informačných zdrojov, a 

pod. 

CPŠ sa dlhodobo zapája do projektových aktivít národných i medzinárodných. V aktuálnom 

období boli riešené úlohy v 2 projektoch: 

1. UNIALL - Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs   (2015-

KA203-008959), koordinátor: STU FA, CPŠ ako domáci partner projektu. Realizovaná 

úloha v r. 2016: Testovanie informačnej prístupnosti na vybraných vysokých školách 

v SR (testovaných 47 webových sídiel a  6 akademických informačných systémov). 

2. Accessibility of exchange programs for blind an partially sighted students, Joint Euro-

pean Project EBU – ICEVI-Europe, UK/CPŠ - koordinátor projektu. Realizovaná úloha v r. 

2016: Identifikovanie bariér v zapojení študentov so zrakovým postihnutím do 

medzinárodného mobilitného programu Erasmus+ – prieskum medzi Erasmus- 

a disability koordinátormi na vysokých školách v krajinách Európskej únie.  

3. Príprava online prekladového slovníka slovenského posunkového jazyka pre oblasť vy-

sokej školy (akademická podpora študentov so sluchovým postihnutím a tlmočníkov pre 

nepočujúcich), projekt CPŠ. Realizovaná úloha: Zber slovných hesiel, výroba videí 

posunkov, príprava na zverejnenie na webovej stránke CPŠ.  

Akcie mimouniverzitného charakteru realizované v r. 2016: 

1. V spolupráci s MŠVVŠ SR organizovanie národného seminára koordinátorov pre študen-

tov so špecifickými potrebami 
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Cieľ:  podpora networkingu, riešenie aktuálnych výziev 

Termín konania: 11.5.2016, Bratislava, VI Družba 

2. Organizovanie pravidelného sústredenia stredoškolákov s ťažkým zdravotným 

postihnutím uvažujúcich o štúdiu na vysokej škole 

Cieľ:  zvýšenie informovanosti uchádzačov s ťažkým zdravotným postihnutím o pod-

mienkach štúdia a skvalitniť ich prípravu, čo má veľký význam pre znižovanie rizika 

nesprávneho výberu študijného programu a/alebo predčasného ukončenia štúdia;  

- senzibilizácia akademickej a verejnej mienky 

Termín konania: 1. – 3. 5. 2016, Bratislava, UK. 
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9 Podporné činnosti 

9.1 Akademická knižnica UK 

Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „AK“) v roku 2016 

poskytla služby 18 168 registrovaným používateľom (z toho bolo 16 477 poslucháčov 

univerzity). AK sa v rámci svojej činnosti zamerala na dve hlavné obsahové línie: budovanie 

knižnično-informačného systému UK a sprístupňovanie elektronických informačných 

zdrojov pre univerzitnú akademickú obec. 

Budovanie knižnično-informačného systému 

Univerzita Komenského je v rámci budovania knižnično-informačného systému 

producentom dvoch vlastných databáz: vytvára súborný online katalóg UK a  databázu 

publikačnej činnosti zamestnancov univerzity.  

Pre spracovanie záznamov do týchto databáz sa využíva knižnično-informačný systém 

VTLS/VIRTUA. Obidve databázy sú prístupné pre každého záujemcu  bez obmedzenia 

prostredníctvom webovej stránky AK (http://vili.uniba.sk). Táto stránka je zo strany 

používateľov intenzívne využívaná, dlhodobo patrí medzi najviac navštevované stránky 

v  rámci webového sídla UK. Webová stránka je pre používateľov nielen "vstupnou bránou" 

k databázam UK, ale aj ku knižničným službám, v roku 2016 bolo zaznamenaných 852 070 

návštev. 

Súborný online katalóg fakultných knižníc obsahuje informácie o knižničných jednotkách, 

ktoré sa nachádzajú v knižničnom fonde jednotlivých knižníc. Väčšinu týchto dokumentov 

je možné prezenčne alebo absenčne vypožičať. Denne s databázou súborného online 

katalógu pracuje cca 130 zamestnancov fakultných knižníc. Katalóg obsahuje 449 513 

bibliografických záznamov, t. j. titulov kníh, záverečných prác, časopisov a časopiseckých 

článkov, ku ktorým je pripojených 837 261 exemplárov (knižničných jednotiek = kn. j.). 

Počet dokumentov, ktoré sú spracované v súbornom online katalógu sa každoročne 

zvyšuje, ročne pribudne cca 50 tisíc kn. j. V roku 2016 sa viaceré fakultné knižnice zamerali 

na obsahovú previerku knižničného fondu, vrátane zistenia fyzického stavu knižničných 

dokumentov. Výsledkom tejto činnosti bolo vyradenie niekoľko tisíc dokumentov. Súčasne, 

boli vzhľadom na technologické zmeny platformy, vyradené aj bibliografické záznamy 

kolekcie elektronických kníh ebrary Academic Complete; uvedená kolekcia je však naďalej 

v úplnosti prístupná v rámci elektronických informačných zdrojov. Jednotlivé fakultné 

knižnice katalogizujú nielen nové knižničné prírastky, ale sa aj intenzívne venujú 

retrospektívnej katalogizácii. Týmto sa zefektívňuje výpožičný proces, keďže používatelia 

majú k dispozícii väčší počet dokumentov, ktoré je možné vyhľadať cez online katalóg. 

Z  celkového rozsahu knižničného fondu na UK 1 412 147 kn. j. je v súbornom online 

katalógu spracovaných cca 60 % knižničných jednotiek, čo predstavuje tzv. živý  fond. 

Čitatelia majú možnosť cez internet nielen posielať elektronické žiadanky, ale aj si 

predlžovať výpožičnú lehotu a zistiť stav svojho výpožičného konta. Počas roka bolo 

zrealizovaných 593 152 výpožičiek. Aktuálny stav katalógu znázorňuje tabuľka 38. Ročný 

prírastok nových dokumentov bol 38 183 kn. j., z  toho bolo 7 234 záverečných prác v 

elektronickej forme.  

Tabuľka 38: Aktuálny stav súborného online katalógu UK – stav k 12. 1. 2017 

Fakulta Počet titulov v 

databáze 

Počet kn. j. v 

databáze 

Prírastok 

v r. 2016 

Výpožičky v roku 

2016 

LF UK 20 000 64 025 1 766 42 759 

http://vili.uniba.sk/


 

74 
 

Fakulta Počet titulov v 

databáze 

Počet kn. j. v 

databáze 

Prírastok 

v r. 2016 

Výpožičky v roku 

2016 

PraF UK 50 313 80 603 1 736 136 285 

FiF UK 188 504 268 118 8 582 81 695 

PriF UK 45 715 81 384 6 814 42 516 

PdF UK 42 682 75 791 2 178 9 542 

FaF UK 17 866 36 699 941 11 943 

FTVŠ UK 26 706 45 303 567 13 684 

JLF UK 13 524 51 046 2 243 24 019 

FMFI UK 25 715 43 960 1 522 9 069 

RKCMBF UK 9 127 12 795 336 1 890 

EBF UK 18 861 26 550 353 5 792 

FM UK 19 146 35 186 3 311 8 986 

FSEV UK 8 080 13 120 577 627 

UK* 449 513 837 261 38 183 593 152 

* údaje za UK nie sú súčtom fakúlt, zahŕňajú aj údaje o počte záverečných prác v elektronickej forme 

a e-knihách; v počte výpožičiek UK sú zarátané i výpožičky záverečných prác v elektronickej forme; 

celkový počet výpožičiek fakultných knižníc obsahuje nielen údaje o absenčných výpožičkách 

realizovaných cez knižnično-informačný systém, ale aj o prezenčných výpožičkách, výpožičkách 

periodík, ako aj výpožičkách čiastkových knižníc.  

Akademická knižnica UK využila možnosť uchádzať sa o dotáciu z Fondu na podporu umenia 

– boli pripravene 2 grantové žiadosti zameranú na doplňovanie knižničného fondu. Prvá 

žiadosť s názvom Nákup študijnej literatúry z oblasti spoločenských, humanitných, 

pedagogických, historických vied, teológie, umenia, práva, ekonómie, manažmentu, vied 

o športe bola zameraná na doplnenie knižničného fondu o náučnú, pôvodnú i umeleckú 

literatúru z vybraných vedných oblastí pre knižnice na Filozofickej fakulte UK, Pedagogickej 

fakulte UK, Právnickej fakulte UK, Fakulte telesnej výchovy a športu UK, Evanjelickej 

bohosloveckej fakulte UK, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK, 

Fakulte managementu UK a Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Druhá žiadosť 

s názvom Nákup študijnej literatúry z medicíny, farmácie, prírodných vied, matematiky, 

fyziky, informatiky sledovala doplnenie knižničného fondu o náučnú, odbornú, vedeckú a 

pôvodnú literatúru z vybraných vedných oblastí pre knižnice na Lekárskej fakulte UK, 

Jesseniovej lekárskej fakulte UK, Farmaceutickej fakulte UK a Fakulte matematiky, fyziky a 

informatiky UK. Obe žiadosti boli podporené rovnakou sumou 6 000 €, čo umožnilo doplniť 

knižničný fond o 711 kníh.  

Databáza publikačnej činnosti obsahuje informácie o publikáciách, ktorých autormi sú 

pedagogickí a vedecko-výskumní zamestnanci UK. Táto báza sa dá považovať „za výkladnú 

skriňu univerzity“. Keďže báza je voľne prístupná cez internet, tak každý záujemca môže 

zistiť, aké sú výsledky vedecko-výskumnej práce a publikačnej aktivity v určitej vednej 

oblasti, na univerzite, fakulte, katedre, u jednotlivca. Okrem záznamov o publikovaných 

dokumentoch obsahuje databáza aj informácie o ohlasoch na tieto práce, čo zvyšuje jej 

informačnú hodnotu. Aktuálny stav databázy dokumentuje tabuľka 39. Údaje z databázy 

sa, podľa požiadaviek Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pravidelne 

exportujú do  Centrálneho registra publikačnej činnosti vysokých škôl Slovenskej republiky.  

 

 

 



 

75 
 

Tabuľka 39: Evidencia publikačnej činnosti za rok 2016 – (stav k 31. 3. 2017) 

Fakulta 
Záznamy 

s vročením 2016 

Celkový počet 

záznamov 

Celkový počet 

ohlasov 

Celkový počet 

citovaných prác 

LF UK  2 143 59 930 70 617 10 400 

PraF UK 808 12 486 10 051 2 655 

FiF UK 1 399 46 262 43 825 10 882 

PriF UK 1 485 45 938 102 500 13 627 

PdF UK 647 20 898 16 726 4 136 

FaF UK 411 15 532 17 631 3 048 

FTVŠ UK 343 12 743 15 009 3 282 

JLF UK 1 003 22 780 35 798 4 463 

FMFI UK 916 25 535 68 413 6 515 

RKCMBF UK  131 5 667 3 236 1 084 

EBF UK 65 2 857 705 301 

FM UK 330 5 297 6 066 1 434 

FSEV UK 137 3 542 3 600 931 

UK*  9 800 293 010 407 059 66 231 

* Údaje za UK nie sú súčtom hodnôt za jednotlivé fakulty, pretože niektoré záznamy sú 

spoločné pre viac fakúlt, keďže na niektorých publikáciách sa podieľali autori z viacerých  

fakúlt UK.  

Databáza je priebežne aktualizovaná, v súčasnosti obsahuje 293 010 bibliografických 

záznamov a 407 059 ohlasov. Databáza publikačnej činnosti poskytuje údaje, ktoré sú 

jedinečným podkladom pre spracovanie rôznych analytických a hodnotiacich prehľadov 

zameraných na výstupy vedeckovýskumnej aktivity UK. Z bázy publikačnej činnosti sa 

pripravuje 17 rôznych druhov prehľadov publikačnej činnosti (pre knižnice, vedenia fakúlt, 

kvalifikačné postupy, ku grantovým žiadostiam a pod.). Počas roka 2016 bolo na základe 

požiadaviek vedenia UK a fakultných knižníc vypracovaných 4 318 výstupov a štatistických 

prehľadov.  

Popri publikačnej činnosti sa priebežne sleduje i umelecká činnosť vedeckopedagogických 

zamestnancov UK. Informácie o umeleckých výkonoch do Centrálneho registra evidencie 

umeleckej činnosti pôvodne vkladali autori, ale v súlade s vyhláškou č. 456/2012 táto 

agenda prešla v plnom rozsahu do kompetencie Akademickej knižnice UK. AK UK okrem 

spracovania záznamov poskytuje autorom metodickú pomoc a konzultácie. 

Kompletnú prevádzku knižnično-informačného systému VTLS/VIRTUA zo softvérového a 

hardvérového hľadiska zabezpečuje Akademická knižnica UK. Úlohou knižnice je i 

realizácia up-gradov knižnično-informačného systému, starostlivosť o softvér inštalovaný 

na lokálnych počítačoch vo fakultných knižniciach, príprava metodických materiálov, 

manuálov pre knihovníkov i používateľov.  

Sprístupňovanie externých informačných zdrojov - najvýznamnejšie databázy prístupné na 

UK 

AK UK pre akademickú obec univerzity zabezpečuje prístup k takmer  290 000 titulom 

elektronických kníh a cca 94 000 titulom online časopisov.  

Väčšina elektronických kníh – 282 000 – je z kolekcií (ebrary Academic Complete a e-Book 

Academic Collection) predplácaných z finančných prostriedkov univerzity, zvyšná časť (cca 

8 000) je prístupná v rámci participácie univerzity na celoslovenskom projekte NISPEZ  
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(Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup 

k elektronickým informačným zdrojom). 

Z portfólia online časopisov sa z finančných prostriedkov univerzity už niekoľko rokov 

predpláca databáza časopisov Oxford Journals (420 titulov) a kolekcia Arts and Sciences 

z bázy JSTOR (183 titulov). Počas roka 2016 sa 3 fakulty – Evanjelická bohoslovecká fakulta 

UK, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK a Filozofická fakulta UK 

dohodli na spolupráci pri získaní prístupov k databáze religionistických časopisov ATLA (347 

titulov plnotextových časopisov a ďalších cca 300 tis. článkov, esejí a knižných recenzií).  

V rámci projektu NISPEZ mala univerzita do konca roku prístup k cca 17 tis. plnotextých 

časopisov zahrnutých v databázach ACM (Association for Computing Machinery), Gale 

Virtual Reference Library: Art, Knovel, Library ProQuest Central, REAXYS, Science Direct, 

SpringerLink  a Wiley. Súčasťou projektu sú i citačné a scientometrické databázy Web of 

Science a SCOPUS.  

Akademická knižnica UK participovala na projekte EIFL – Electronic Information for Libraries 

Direct, prostredníctvom ktorého bol na základe celoslovenskej multilicencie zabezpečený 

prístup k cca 16 tis. titulom časopisov. Projekt gestorovala Slovenská národná knižnica 

v Martine; projekt bol ukončený v decembri 2016 – jeho ďalšie pokračovanie je zatiaľ 

otázne.  

Vďaka účasti na viacerých projektoch zameraných na spoluprácu knižníc má akademická 

obec UK prístup k ďalším informačným zdrojom – napr. Electronic Journals Library (EZB), 

DOAJ, SCOAP3 journals – kde sú aj voľne dostupné tituly. 

Prístup do databáz je zabezpečený z webovej stránky Akademickej knižnice UK a je – 

v súlade s podpísanými licenčnými zmluvami – určený výhradne akademickej obci UK. 

Zo  strany akademickej obce je pozitívne hodnotená možnosť pristupovať k databázam aj 

z počítačov mimo UK formou tzv. vzdialeného prístupu (na základe identifikácie cez meno 

a heslo). V roku 2016 sa počet používateľov využívajúcich vzdialený prístup zvýšil takmer 

o 500.  

Prehľad využívania vybraných elektronických informačných zdrojov v roku 2016 ilustruje 

nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka 40: Využívanie vybraných elektronických informačných zdrojov 

Využitie EIZ 2016 Prihlásenia Vyhľadávania Úplné texty 

Web of Science  61 153 92 347   

SCOPUS 45 386 139 931   

ebrary Academic Complete   16 514 139 114 

e-Book Academic Collection 14 574 56 310 4 608 

EBSCO – časopisy 54 456 222 770 17 667 

ATLA (október – december) 1 660 5 761 611 

ACM  3 004 1 000 1 527 

Science Direct 111 641 34 426 221 686 

Oxford Journals     18 348 

JSTOR     7 897 

Wiley     54 837 

ProQuest   20 332 21 265 

Springer     57 888 

Knovel   1 584 6 405 

Ďalšie významné aktivity  
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V roku 2016 zamestnanci AK pokračovali v realizácii vzdelávacích aktivít orientovaných na 

zvýšenie efektivity využívania knižničných služieb. Súčasne sa priebežne realizovali 

školenia, preškolenia zamestnancov fakultných knižníc, boli pripravené a aktualizované 

viaceré vnútorné knižničné metodické a koordinačné materiály; celkom sa uskutočnilo 16 

rôznych podujatí – akcie v rámci informačnej výchovy, školenia, semináre pre 

zamestnancov fakultných knižníc UK a používateľov knižníc.  

V roku 2015 bol v spolupráci s Ústrednou knižnicou Filozofickej fakulty UK a Katedrou 

knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK sprístupnený Portál informačnej 

gramotnosti – http://midas.uniba.sk. Portál prezentuje širokú škálu informácií o knižnično-

informačných službách, externých informačných zdrojoch, rôzne návody, tutoriály, Slovník 

informačnej a mediálnej gramotnosti, atď. Dôkazom, že daná problematika je relevantná 

nielen pre študentov Univerzity Komenského, ale i pre študentov iných vysokých  škôl, 

dokonca i pre vedecko-pedagogických pracovníkov, je ocenenie tohto portálu Slovenskou 

asociáciou knižníc za významný informačný počin, aktivitu cenou SAKAĆIK 2016.  

Zo strany používateľov je značný záujem o zdigitalizované fakultné zborníky. V spolupráci 

s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK pokračuje rozdeľovanie 

pôvodných pdf súborov na jednotlivé príspevky a ich následná katalogizácia. V rámci 

súborného online katalógu je spracovaných 778 príspevkov zo 41 ročníkov zborníkov, ku 

ktorým bolo v roku 2016 evidovaných 3 260 prezretí.  

Svoje miesto a význam má stránka Akademickej knižnice UK na sociálnej sieti Facebook, 

ktorej úlohou je najmä prezentácia a šírenie informácií o fakultných knižniciach univerzity, 

ich službách, fondoch, pripravovaných podujatiach, ako aj propagácia externých 

informačných zdrojov prístupných akademickej obci UK. Stránku aktívne sleduje viac ako 

1  000 používateľov.  

9.2 Vzťahy s verejnosťou 

52 vydaných tlačových správ, 531 vybavených novinárskych otázok, 11 vydaných čísiel 

Našej univerzity, 2 756 zodpovedaných otázok v infocentre, viac ako 13 000 fanúšikov na 

Facebooku UK, 398 darcov v Univerzitnej kvapke krvi, 239 študentov UK zapojených do 

súťaže o vytvorenie loga k 100. výročiu založenia UK. To je iba malá číselná ukážka práce 

Oddelenia vzťahov s verejnosťou UK (OVV) za rok 2016. 

OVV zabezpečovalo aj v roku 2016 externú a internú komunikáciu UK vrátane 

marketingových aktivít, ako aj prevádzku Informačného centra UK. 

 

OVV pripravilo a vydalo 52 tlačových správ informujúcich o rôznych vedeckých, 

vzdelávacích a iných aktivitách univerzity, jej fakúlt a súčastí, napr.: 

 

- Výskum UK: Vedcom sa podarilo výrazne skrátiť prípravu lieku proti chrípke (TS 

o výskume PriF UK pod vedením prof. R. Šebestu) – 8. 2. 2016, 

- Univerzita Komenského otvorila Vedecký park UK: Vedci tu budú skúmať aj genetickú 

podstatu autizmu či sklerózy multiplex – 26. 2. 2016, 

- Nemocnica u medvedíka: Medici Univerzity Komenského pomáhajú deťom zbaviť sa 

strachu z lekárov – 9. 3. 2016, 

- Aj vďaka jeho objavom je možné zachrániť deti, ktoré by v minulosti neprežili – Profesor 

Wladimiroff čestným doktorom Univerzity Komenského – 22. 3. 2016 

- Univerzita Komenského ako jediná zo Slovenska medzi TOP univerzitami sveta (TS 

o umiestnení UK v 2 rebríčkoch – URAP a QS World University Rankings) – 24. 3. 2016, 

- Astronomický systém AMOS Univerzity Komenského už aj v Čile – 31. 3. 2016,  

http://midas.uniba.sk/
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- Vedci Univerzity Komenského pomáhajú v boji proti tuberkulóze (objav vedcov UK – 

vyriešenie trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA) – 7. 4. 2016, 

- Čokoládou proti vysokému krvnému tlaku? Experiment študenta UK: epikatechín 

podávaný potkanom (TS o výskume Štefana Lukáča, medika LF UK) – 18. 4. 2016, 

- Univerzita Komenského podporila 288 projektov mladých vedcov v celkovej sume 

273 760 eur (TS o 20. ročníku Grantov UK) – 9. 5. 2016, 

- Medici Univerzity Komenského sa pripravujú do praxe aj vďaka unikátnemu pôrodnému 

simulátoru (TS o pôrodnom simulátore Victoria na LF UK) – 8. 6. 2016, 

- Univerzita Komenského chce prispieť k tvorbe priaznivého a stimulujúceho prostredia 

pre získavanie ERC grantov špičkovými slovenskými vedcami – 17. 6. 2016, 

- Vedci UK objavili nový proteín, ktorý opravuje poškodenú DNA a umožňuje sexuálne 

rozmnožovanie (TS o výskume tímu doc. J. Gregáňa z Katedry genetiky PriF UK) – 11. 7. 

2016, 

- Univerzita Komenského v Bratislave opakovane medzi najlepšími univerzitami sveta (TS 

o rankingu CWUR) – 12. 7. 2016, 

- Medička Univerzity Komenského si pri vyšetreniach pacientov v rozvojových krajinách 

vystačí s Volkovou šošovkou a smartfónom (TS o projekte študentky LF UK A. Furdovej) 

– 15. 7. 2016, 

- Univerzita Komenského opäť medzi sedemsto najlepšími univerzitami sveta (TS 

o umiestnení UK v rebríčku QS World University Rankings) – 7. 9. 2016, 

- AmosFest: Univerzita Komenského zakladá novú tradíciu (TS o pilotnom ročníku 

študentského podujatia AmosFest) – 21. 9. 2016, 

- Dalajláma na Univerzite Komenského: 21. storočie by malo byť storočím dialógu – 

16. 10. 2016, 

- Úspešní študenti a pedagógovia Univerzity Komenského si prevzali ocenenia – 21. 11. 

2016, 

- a iné. 

 

V monitorovaných médiách (monitoring médií dodáva Univerzite Komenského v Bratislave 

spoločnosť SLOVAKIA ONLINE) bolo v roku 2016 uverejnených spolu 6 850 príspevkov 

o Univerzite Komenského v Bratislave. Z nich 6 748 prispelo k budovaniu dobrého mena 

UK vo vnímaní širokej verejnosti (takmer 60 % z uvedeného počtu boli pozitívne výstupy, 

40 % tvorili neutrálne výstupy). 

Medzi pozitívne výstupy o UK, ktoré mali najvyšší počet uverejnení, patria: 

- umiestnenia UK v rebríčkoch TOP univerzít sveta, 

- informácie o výskumoch realizovaných na UK: objav vedcov PriF UK – vyriešenie 

štruktúry enzýmu PatA; objav nového proteínu, ktorý opravuje poškodenú DNA; 

experiment medika UK – epikatechínom proti vysokému krvnému tlaku atď. 

Mimoriadny mediálny ohlas mali aj tlačové správy o aktivitách medikov UK – o projekte 

Nemocnica u medvedíka; o virtuálnej aplikácii študenta Tomáša Brngála či o vyšetreniach 

pacientov v rozvojových krajinách s Volkovou šošovkou a smartfónom. Každá z uvedených 

správ mala v priemere 30 mediálnych výstupov (v printových i elektronických médiách). 

Pozn.: Pri analýze je potrebné zohľadniť, že monitoring médií Slovakia Online monitoruje 

spravodajské relácie a spravodajské rubriky a iba vybrané publicistické relácie v TV 

a rozhlase, t. j. neodzrkadľuje reálny stav o komplexnom mediálnom obraze UK 

(nezachytené rozhovory odborníkov UK v diskusných reláciách, v živom vysielaní atď.). 

 

OVV ďalej zabezpečilo: 
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- zodpovedanie 531 žiadostí o informácie zo strany zástupcov médií (čo predstavuje 

nárast o 174 v porovnaní s rokom 2015), 

- pravidelnú aktualizáciu obsahu hlavnej webovej stránky UK – na slovenskej i anglickej 

verzii webstránky, 

- kontinuálnu komunikáciu (7 dní v týždni) prostredníctvom Facebooku UK, na ktorom 

počet fanúšikov presiahol 13 300, 

- výrobu propagačného univerzitného videospotu o UK, jej fakultách a vybraných 

súčastiach, 

- uverejňovanie videozostrihov z celouniverzitných podujatí na kanáli Youtube; 

- vydanie bulletinu o čestnom doktorovi UK prof. J. W. Wladimiroffovi, 

- vydanie aktualizovaných propagačných materiálov UK (brožúrky o UK, pohľadnice UK, 

vreckové kalendáriky UK na rok 2017 atď.), 

- vydanie nových marketingových predmetov UK určených na reprezentáciu univerzity 

(antistresové maľovanky UK, čokolády s vyobrazením historickej budovy UK, čokoládové 

mince s logom UK, magnetické záložky UK atď.), 

- a iné.  

Časopis Naša univerzita 

 

OVV vydalo v roku 2016 spolu 11 čísiel časopisu Naša univerzita: 10 čísiel časopisu 

v rozsahu 28 – 56 strán a 1 mimoriadne číslo určené pre záujemcov o štúdium (40 strán). 

Júnové číslo časopisu s počtom strán 56 bolo najrozsiahlejším vo viac ako 60-ročnej histórii 

vydávania časopisu. Súčasťou decembrového čísla bol kalendár formátu A3 s univerzitnými 

výročiami na rok 2017 vo forme plagátu.  

Naša univerzita bola distribuovaná na všetky pracoviská Univerzity Komenského 

v Bratislave vrátane fakúlt, súčastí, študentských spolkov, ako i do slovenských knižníc, na 

verejné slovenské univerzity, vybraným zahraničným vysokým školám a vybraným 

médiám. Mimoriadne číslo Našej univerzity bolo vydané v septembri 2016 pri príležitosti 

účasti UK na veľtrhu vzdelávania Akadémia. Úspešní absolventi UK v  ňom priblížili, čo im 

dalo štúdium na univerzite. Špeciál Našej univerzity tiež predstavil možnosti a podmienky 

štúdia na fakultách UK, ubytovacie a stravovacie zariadenia UK, možnosti štúdia pre 

zdravotne znevýhodnených študentov, služby pre študentov, mobilitu Erasmus+, 

študentské spolky a organizácie, možnosti športového vyžitia atď. Záujemcovia o  štúdium 

sa tu tiež mohli dočítať o úspechoch študentov, ktorí triumfovali na domácich 

i medzinárodných súťažiach. 

Podujatia 

 

OVV zorganizovalo v roku 2016 viacero podujatí, resp. organizačne zabezpečilo 

a koordinovalo účasť UK na podujatiach: 

20. júna 2016 – Divadelné predstavenie Dáma bez kamélie – pre pozvaných hostí pri 

príležitosti Dňa Univerzity Komenského (Divadlo Aréna) 

30. septembra 2016 – Festival vedy – Noc výskumníkov 2016 (Stará tržnica Bratislava) 

11. – 13. októbra 2016 – Veľtrh vzdelávania Akadémia – OVV zabezpečilo účasť UK 

a všetkých jej 13 fakúlt na jubilejnom 20. ročníku tohto najväčšieho vzdelávacieho veľtrhu 

na Slovensku (AEGON Aréna NTC) 

7. – 10. novembra, 14. – 16. novembra 2016 – Univerzitná kvapka krvi 2016 (7. ročník), 6 

odberných miest; do kvapky krvi sa zapojilo spolu 398 študentov, zamestnancov 

a priaznivcov UK; 
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15. decembra 2016 – Slávnostný vianočný koncert – Bratislavský chlapčenský zbor pod 

dirigentskou taktovkou Magdalény Rovňákovej a Gabriela Rovňáka ml. (Aula UK); 

OVV taktiež zorganizovalo pracovné raňajky rektora UK s médiami dňa 16. júna 2016 

v kaviarni Academica v historickej budove UK. Nosnou témou stretnutia bolo Je aktuálny 

stav vysokého školstva na Slovensku aktuálny? 

OVV zabezpečilo aj súťaž pre študentov UK o vytvorenie loga k 100. výročiu založenia UK. 

Súťaž, ktorá prebiehala od 1. októbra do 20. novembra 2016, bola určená pre všetkých 

študentov UK bez ohľadu na stupeň a formu štúdia, t. j. pre študentov bakalárskeho, 

magisterského, doktorského alebo doktorandského štúdia v dennej a externej forme štúdia. 

Do súťaže sa zapojilo 239 študentov UK, ktorí predložili spolu 568 návrhov – mnohé vo 

viacerých farebných prevedeniach. Odborná komisia na čele s rektorom UK prof. RNDr. 

Karolom Mičietom, PhD., tak posudzovala viac ako 700 študentských prác. Víťazným logom 

sa stal návrh študenta Filozofickej fakulty UK Štefana Kuklu. Víťaz získal finančnú odmenu 

1 000 eur. 

V závere roka oddelenie zorganizovalo natáčanie prvej univerzitnej manekýn výzvy 

(Mannequin Challenge) na Slovensku (výzva vznikla v októbri 2016 v USA, všetci jej aktéri 

na chvíľu stoja bez pohybu ako figuríny, zatiaľ čo ich obchádza kamera; výsledkom je video, 

ktoré je rozpoznateľné aj podľa sprievodnej piesne Black Beatles). Do univerzitnej manekýn 

výzvy, ktorá vznikla dňa 4. decembra 2016 vo vestibule historickej budovy UK na 

Šafárikovom námestí, sa zapojil aj rektor univerzity prof. Karol Mičieta. 

Okrem toho sa OVV podieľalo na prípravách: 

- udelenia čestného titulu doctor honoris causa Juriyovi W. Wladimiroffovi dňa 22.  marca 

2016 v Aule UK, 

- profesorských prednášok Viliama Badu z LF UK dňa 30. marca 2016 a Rastislava 

Královiča z FMFI UK dňa 23. novembra 2016 v Aule UK, 

- prednášky ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky 

Mira Kováča dňa 29. apríla 2016 v Rektorskej sieni UK, 

- prednášky generálnej riaditeľky UNESCO Iriny Bokovej dňa 6. mája 2016 v Aule UK, 

- konferencie Pre-presidency conference dňa 2. júna 2016 v Rektorskej sieni UK, 

- prednášky ministra hospodárstva a financií Talianskej republiky Piera Carla Padoana dňa 

13. júna 2016 v Rektorskej sieni UK, 

- podujatia ERC DAY in Slovakia dňa 20. júna 2016 v Aule UK, 

- 14. ročníka Detskej Univerzity Komenského, ktorý prebiehal každú prázdninovú stredu 

v Aule UK, resp. v priestoroch Divadla Aréna, 

- pietnej spomienky na obete 21. augusta 1968, ktorá sa konala pred historickou budovou 

UK na Šafárikovom námestí v Bratislave dňa 19. augusta 2016, 

- Univerzitnej regaty Bratislava 2016, ktorá sa konala dňa 25. septembra 2016 

v bratislavskej Lodenici Aušpic, 

- študentského festivalu AmosFest dňa 27. septembra 2016 v priestoroch 

Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK, 

- stretnutia akademickej obce UK s dalajlámom dňa 16. októbra 2016 v Moyzesovej sieni 

Filozofickej fakulty UK, 

- prednášky nositeľky Pulitzerovej ceny Deborah Nelson dňa 25. októbra 2016 v Aule UK, 

- spomienky na pochod študentov zo 16. novembra 1989, ktorá sa uskutočnila dňa 

11. novembra 2016 pred historickou budovu UK na Šafárikovom námestí v Bratislave, 

- slávnostnej spoločnej promócie doktorov vied – za účasti prezidenta SR dňa 

14. decembra 2016 v Aule UK, 

- a mnohé iné. 
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Aj v roku 2016 OVV zabezpečovalo fotodokumentáciu a videozáznamy celouniverzitných 

podujatí a ich archivovanie pre potreby UK atď.  

Informačné centrum UK 

Informačné centrum UK, ktoré je v prevádzke od mája 2014, poskytuje základné informácie 

o UK, fakultách a súčastiach a zabezpečuje predaj predmetov s logom UK (tričko, 

polokošeľa, mikina, šiltovka, šálka, USB kľúč, dáždnik, pero, plátenná taška, zápisník, 

termohrnček). V priebehu roka 2016 zodpovedali pracovníci infocentra 2 756 otázok zo 

strany študentov UK, potenciálnych študentov i širokej verejnosti. Záujemcovia sa 

najčastejšie informovali (osobne, telefonicky, e-mailom) na možnosti štúdia na UK, 

prijímacie konanie či ubytovacie možnosti. 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám 

OVV zodpovedalo aj za agendu vyplývajúcu zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám. V roku 2016 zabezpečilo OVV spracovanie a vybavenie 28 žiadostí 

o sprístupnenie informácií. 

 

9.3 Centrum informačných technológií UK 

Centrum IT UK zabezpečuje prevádzku centrálnych systémov Univerzity (ktorú tvoria 

centrálne servery, počítačová sieť, kľúčové aplikácie), pomáha pri prevádzke lokálnych 

systémov na fakultách a iných súčastiach univerzity, zabezpečuje prechod na nové 

systémy, pomáha koncovým používateľom IKT a poskytuje súčastiam univerzity a 

jednotlivcom aj iné služby. 

V roku 2016 bola činnosť CIT poznamenaná nedostatkom zdrojov. V dôsledku toho CIT 

nemal na prostriedky na obnovu hardvéru centrálnych systémov a obmedzil sa na ich 

prevádzku a operatívne činnosti. Keďže okrem vynoveného systému pre rozdeľovanie 

ubytovania nedošlo k nasadeniu nových systémov, centrálna serverová architektúra sa 

ocitla na hranici svojej životnosti a výkonnostnej kapacity. 

Aj v personálnej oblasti CIT pretrvávali problémy.  V predchádzajúcich rokoch odišlo z CIT 

vyše 10 kvalifikovaných pracovníkov do komerčnej sféry a CIT síce prijal na uvoľnené 

miesta nových pracovníkov, ale z administratívnych dôvodov sa v roku 2016 nepodarilo 

realizovať externé školenia pre nových zamestnancov. Vedenie UK reagovalo na nárast 

úloh, ktoré CIT plní a v priebehu roka 2016 schválilo jedno a koncom roka 2016 dve nové 

pracovné miesta v CIT. 

Aj napriek týmto problémom sa pracovníkom CIT darilo zabezpečiť prevádzku služieb 

Integrovaného informačného a komunikačného systému (IIKS), uviesť do prevádzky 

serverovú infraštruktúru pre Vedecký park UK, dokončiť migráciu univerzitného webu a 

zásadne pokročiť v ďalšej migrácii emailov do Office 365, ktorá by mala byť ukončená 

v roku 2017. Činnosť CIT mala byť v roku 2016 podporená procesným nástrojom pre 

riadenie informatiky, plánovaný termín obstarania a implementácie tohto systému sa však 

posunul na rok 2017. 

Podpora študijnej agendy univerzity (AiS2) 

Akademický informačný systém (AIS) je komplexný elektronický informačný systém určený 

na podporu administrácie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a ďalších foriem 

vzdelávania. Ide najmä o podporu procesov prijímacieho konania, zápisov na štúdium, 

organizácie výučby a skúšok, hodnotenia výučby študentmi, platenia poplatkov, vyplácania 
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štipendií a podporu činností súvisiacich s riadnym a predčasným ukončením štúdia. AIS 

umožňuje vytvárať výstupy a štatistické prehľady/správy pre študijné oddelenia, vedenia 

fakúlt a univerzity a podľa potreby aj pre orgány štátnej správy. AIS je prepojený 

s  Knižničným informačným systémom UK a systémom na overenie originality záverečných 

prác a generuje exporty pre Centrálny register študentov (CRŠ2) a Centrum vedecko-

technických informácií (CVTI). Systém podporuje validáciu študentských preukazov a 

umožňuje prepojenia na ďalšie interné a externé informačné systémy. 

Popri štandardnej podpore prevádzky a údržby systému sa počas roka 2016 zaviedol 

zlepšený systém pre evidenciu mobilít, zaviedol sa nový portál ePrihlas pre prihlasovanie 

uchádzačov o štúdium. V spolupráci s dodávateľom systému AiS2 sa realizovali opatrenia 

zamerané na rôzne aspekty prevádzky (výkonnosť, bezpečnosť, zníženie chybovosti, 

zlepšenie komunikácie pri zmenovom konaní). Doplnili a aktualizovali sa viaceré šablóny, 

najmä pre tlač výstupných dokumentov. Dopracované boli ďalšie dôslednejšie kontroly pri 

vkladaní údajov a významne sa zlepšila kvalita údajov v AIS. 

Napriek týmto vylepšeniam AIS2 však dlhodobo pretrvávajú vážne výhrady voči  

existujúcemu systému zo strany študentov, učiteľov a informatikov spravujúcich systém. 

Vedenie Univerzity predložilo Kolégiu rektora návrh na zmenu akademického informačného 

systému a Kolégium rektora návrh podporilo. Na základe toho CIT pripravil špecifikáciu 

nového akademického informačného systému a podklady pre spustenie jeho obstarávania 

v roku 2017. 

Serverová a komunikačná infraštruktúra 

Do infraštruktúrneho hardvéru v priebehu posledných štyroch rokoch (vrátane 

hodnoteného roku 2016) UK neinvestovala žiadne prostriedky. Doplnkové vybavenie 

serverovní CIT (klimatizácia, napájacia sústava, elektronický zabezpečovací systém) 

nebolo rekonštruované ani inovované od odovzdania serverovne do prevádzky v roku 2009. 

CIT v tejto situácii pokračoval v navrhovaní a implementácii opatrení na minimalizáciu 

dopadov, ktoré by vyvolala prípadná masívna havária hardvéru alebo kompletný výpadok 

serverovne napr. z dôvodu poruchy napájania či klimatizácie. Nešlo len o sprevádzkovanie 

nového zálohovacieho systému založeného na softvéri Veeam ale o nasadenie 

komplexného systému na zabezpečenie tzv. kontinuity prevádzky. Podarilo sa otestovať a 

nasadiť technológiu replík, automatizovať overovanie obnovy a vylepšovala sa metodika 

zálohovania. Pre budúcnosť však zostane otvorená otázka umiestnenia archívnych záloh, 

keďže ide o desiatky až stovky terabajtov dát. 

CIT pokročil s procesmi v riadení životného cyklu serverov pomocou aplikácie SALT a 

najnovšej verzie monitorovacieho systému Zabbix pre kapacitný dohľad IT aktív, včasnú 

centrálnu diagnostiku porúch a prevádzkových odchýlok. Komunikačná infraštruktúra bola 

vylepšená o 10 gigabitový redundantný trojuholník core siete vrátane optimalizácie toku 

príslušných VLAN, ktorý umožní zachovanie komunikácie univerzitných systémov smerom 

do Internetu pri prípadnom výpadku jednej z troch sieťových ciest. Pre zabezpečenie 

vysokej dostupnosti databázových aplikácii sa vybudoval nový dvojuzlový cluster 

databázových serverov v súčasnej virtuálnej serverovej infraštruktúre. 

V oblasti kapacitného manažmentu CIT pristupoval k existujúcim zdrojom naďalej veľmi 

konzervatívne: nové virtuálne servery vznikali len na úkor vypnutia existujúcich, keďže 

kritickým úzkym hrdlom prevádzky sú v poslednom období nielen kapacitne 

poddimenzované staré servery ale aj relatívne pomalé staršie diskové polia a súvisiaca SAN 

sieť. 

CIT pomáhal a zúčastňoval sa pri preberaní, konfigurácii a spustení technológií v novej 

serverovni VP UK tak, aby boli kompatibilné z pohľadu budúcej prevádzky univerzitných IT 
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systémov. Výsledkom týchto aktivít je fungujúca kompletne zvirtualizovaná serverovňa, 

ktorá je pripojená na univerzitnú chrbticovú sieť, ktorá je schopná zabezpečiť vysoko 

dostupnú prevádzku univerzitných IT služieb s rozumnou kapacitnou rezervou pre 

budúcnosť. 

Internetová prezentácia univerzity 

V roku 2016 sa dokončila migrácia starého webu na nový na všetkých fakultách a 

súčastiach UK. Všetky fakulty a súčasti, s výnimkou Evanjelickej bohosloveckej fakulty a 

Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty, zm igrovali alebo vytvorili aj 

anglickú jazykovú mutáciu, z ktorých väčšina po schválení vedením fakulty je už spustená. 

Univerzitný web aktuálne obsahuje 14 252 aktívnych slovenských a 3 623 aktívnych 

anglických stránok a starajú sa oň 3 globálni administrátori, 25 administrátorov 

na  súčastiach a 633 editorov. 

Po ukončení migračných a s migráciou súvisiacich prác pracovníci CIT pracovali 

na  vytvorení: 

- robustnejšej správy kontaktov, než ktorú poskytuje doteraz používaná Centrálna databáza 

osôb (CDO), najmä kvôli potrebe prekladu dát do angličtiny a prípadne iných jazykov, 

- preprogramovaní modulu Personnel, pomocou ktorého sa kontakty zobrazujú na 

webových stránkach, najmä z dôvodu množstva odhalených chýb a problémov po 

mohutnom používaní, ale aj z dôvodu nedostatočnej flexibility. Správa kontaktov aj nový 

modul Personnel sú k začiatku roka 2017 pripravené na testovanie na fakultách. 

E-ubytovanie – systém na prihlasovanie na ubytovanie na UK 

Ubytovanie na UK prešlo v roku 2016 zásadnými zmenami na legislatívnej, procesnej aj 

aplikačnej úrovni. Nasadenie nového systému nebolo bez drobných chýb, už aj tento prvý 

nedokonalý ročník prevádzky však bol výrazným zlepšením z hľadiska zníženia prácnosti 

procesu pre fakultných zamestnancov, miery uspokojenia žiadateľov v riadnom kole 

ubytovacieho procesu, ako aj percenta naplnenia kapacít ubytovacích zariadení UK.  

Prevádzka taktiež identifikovala niektoré časti ubytovacieho procesu, ktoré bude v roku 

2017 potrebné upraviť – práce na potrebných úpravách informačného systému 

e- ubytovanie začali ešte v roku 2016. 

Elektronická pošta 

Rok 2016 bol rokom migrácie do Office 365 pre zamestnancov viacerých súčasti UK. 

Úspešne bola dokončená migrácia nasledujúcich súčastí UK: Fakulta sociálnych a 

ekonomických vied, Právnická fakulta a Evanjelická bohoslovecká fakulta. Na Pedagogickej 

fakulte a Prírodovedeckej fakulte bola migrácia zahájená a bude dokončená v r. 2017. Na 

rok 2017 je naplánovaná migrácia zvyšku UK do Office 365. 

Personálne zabezpečenie prevádzky 

Potom ako v priebehu rokov 2014 – 2015 odišlo z CIT 12 pracovníkov, t. j. cca 40 % 

pracovníkov CIT, z čoho bolo 10 na seniorských pozíciách, CIT pokračoval v režime 

krízového riadenia. Rozvojové aktivity boli naďalej obmedzené na minimum, výhradne na 

projekt nového webu, migráciu elektronickej pošty  súčastí a spustenia serverovne VP UK. 

Napriek snahe a vyčleneným prostriedkov sa z administratívnych dôvodov nepodarilo 

realizovať externé školenia pre novoprijatých zamestnancov. Vedenie UK v roku 2016 

schválilo tri nové pracovné miesta v CIT. 

Niektoré ďalšie služby 
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Okrem vyššie spomenutého Centrum informačných technológií zabezpečovalo počas roka 

2016 rutinnú prevádzku nasledovných služieb: 

- Správa osobných počítačov a tlačiarní Rektorátu Univerzity Komenského (RUK) a 

Centrálne financovaných súčastí (CFS), 

- Vzdelávanie v oblasti informačných technológií – školenia pre zamestnancov UK, 

- E-learning – metodická podpora pre rozvoj elektronického vzdelávania, 

- Univerzitné preukazy – vydávanie preukazov študenta a zamestnanca, 

- GUK – systém na podávanie Grantov UK, 

Centrum podpory IT – kontaktné miesto pre nahlasovanie incidentov súvisiacich s IT, 

Projekty 

V priebehu roka 2016 sa na Univerzite realizovali práce na projekte Ubytovacieho 

a stravovacieho systému, ktorý v roku 2015 schválilo Ministerstvo školstva a poskytlo naň 

prostriedky vo výške cca 412 650 eur. 

Druhý systém, Mobility Online, Univerzita obstarala z vlastných prostriedkov. Ide o systém 

pre správu mobilít vo forme cloudovej služby, ktorý bude implementovaný v roku 2017. 

Koncom roka 2016 Univerzita podala rozvojový projekt rekonštrukcie sieťovej infraštruktúry 

budovy na Šafárikovom námestí s cieľom vytvoriť podmienky na využívanie moderných 

služieb IT v rámci UK. Tento projekt Ministerstvom školstva schválilo a poskytlo naň 

prostriedky vo výške cca 808 891 eur. Projekt bude realizovaný v roku 2017. 

9.4 Vydavateľstvo UK 

Vydavateľstvo UK v uplynulom roku pokračovalo v nastolenom trende mierneho rastu. 

Počet vydaných publikácií sa zvýšil na číslo 243, čo predstavuje najvyššiu  produkciu za 

posledných 10 rokov. Oproti roku 2007 ide takmer o zdvojnásobenie počtu titulov 

vydávaných pod hlavičkou Vydavateľstva UK.  

Graf 16: Vývoj produkcie Vydavateľstva UK 

 

 

Kvantitatívny nárast produkcie výrazne neovplyvnil štruktúru vydávaných publikácií. 

V minulom roku opäť dominovala vysokoškolská študijná literatúra, ktorá tvorila takmer 

tretinu titulov vydavateľstva. Ďalšou veľkou tematickou skupinou boli zborníky, acta 
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a časopisy,v ich tesnom zá-vese sa držali monografie. Obsahové zameranie publi-

káciíprestalohrať rozhodujúcu úlohu pri ich grafickom a technickom spracovaní. Úplne 

vymizla tlač klasických 

lepených skrípt s jednodu-

chou popisnou obálkou, 

objavuje sa len pri reedíciách 

starších vydaní úspešných 

skrípt.Do popredia sa dostá-

vajú zaujímavo, až výtvarne 

riešené knihy. Dôraz sa 

nekladie iba na titulnú stranu, 

atraktívne vizuálne prvky, 

názorné grafické tabuľky 

a bohaté obrazové prílohy sa 

stali bežnou súčasťou 

vydávaných publikácií. Ako 

príklad možno uviesť 22x13 

prednášok z matematickej analýzy autorov Jána Fila a Kristíny Rostás alebo Bratislavskú 

umeleckú bohému od Martina Vašša. 

Osobitnú kapitolu tvoria publikácie vydávané v cudzích 

jazykoch. Ide predovšetkým o tituly určené zahraničným 

študentom, časopisy, zborníky alebo učebnice pre 

prekladateľské a tlmočnícke odbory. Okrem angličtiny 

a nemčiny možno medzi knihami s logom Univerzity 

Komenského nájsť tiež španielčinu, taliančinu, 

francúzštinu, bulharčinu a ďalšie jazyky. Spomedzi 

cudzojazyčných titulov stojí za zmienku napríklad Kórejský 

jazyk pre začiatočníkov od Miloša Procházku. 

 Medzi výnimočné tituly 

uplynulého roka možno právom 

zaradiť tretiu časť voľnej trilógie 

profesorky Emílie Hrabovec 

z Rímskokatolíckej cyrilometodskej fakulty UK, monografiu 

Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej 

politiky (1962 – 1989). Monografia vzbudila veľký záujem 

odborníkov a tiež laickej verejnosti aj vzhľadom na popisované 

obdobie.  Publikácia – podobne ako predchádzajúce dve - bola 

redakčne spracovaná vo Vydavateľstve UK, tlačiarenské služby 

zabezpečovala externá tlačiareň. Kniha nešla do predaja, 

distribúciu organizovala priamo RKCMF UK.  

Produkcia Vydavateľstva UK sa vzhľadom na jeho postavenie 

a zameranie jednotlivých fakúlt vyznačuje obsahovou aj žánrovou pestrosťou. Prevažujú 

nízkonákladové tituly, ktoré odzrkadľujú množstvo a rôznorodosť študijných odborov. 

Z celkového počtu 243 publikácií vydaných v minulom roku vyšlo až 217 v prvom vydaní, 

čo predstavuje 89,5 percenta, zvyšok tvorili druhé vydania alebo reedície. Najaktívnejšou 

fakultou bola znova Filozofická fakulta UK s počtom 55 vydaných titulov, nasledovali 

Lekárska fakulta s 38 titulmi a Prírodovedecká fakulta s 34 titulmi. 
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Tabuľka č. 41: Prehľad vydaných titulov podľa fakúlt  

Súčasť 

študijná 

literatú-

ra 

mono-

grafie 

Acta UC 

a 

zborníky 

ďalšie 

publiká-

cie  

ročenky elektr. spolu 
Z toho 

1. vydania reedície 

LF UK 17 1 4 4 2 10 38 28 10 

PraF UK 0 1 3 0 1 0 5 5 0 

FiF UK 16 15 18 3 0 3 55 51 4 

PriF UK 12 9 4 1 1 7 34 32 2 

PdF UK 7 10 5 0 0 6 28 28 0 

FaF UK 5 0 2 0 2 2 11 10 1 

FTVŠ UK 5 0 3 0 1 3 12 12 0 

JLF UK 4 1 0 0 2 0 7 6 1 

FMFI UK 3 0 6 0 0 1 10 10 0 

RKCMBF 

UK 0 1 4 0 1 0 6 6 0 

EBF UK 0 1 0 0 1 0 2 1 1 

FM UK 4 0 0 2 2 3 11 9 2 

FSEV UK 0 0 2 0 1 4 7 7 0 

CFS UK 8 0 0 1 2 4 15 10 5 

Iné 0 1 0 1 0 0 2 2 0 

Spolu 243 217 26 

 

Nie každá publikácia, ktorá vyjde vo Vydavateľstve UK, sa dostane do distribučnej siete 

zmluvných predajcov. Cez ňu sa predávajú učebnice a monografie financované 

z dotačných prostriedkov. Tituly, ktoré vznikli na základe objednávok fakúlt a boli finančné 

vykryté grantmi alebo dotáciami, si preberajú priamo objednávatelia a tí zabezpečujú ich 

distribúciu. Ďalšiu významnú časť nepredajnej produkcie tvoria zborníky, časopisy a  acta 

vydávané podľa požiadaviek a potrieb fakúlt. Vydavateľstvo realizuje tiež výrobu ďalších 

tlačovín (formuláre, tlačivá, objednávky, pozvánky, lístky, obaly a pod.) podľa objednávok 

univerzity a jej súčastí. Štruktúru produkcie popisuje Graf č. 17. 

Graf 17: Štruktúra produkcie podľa typu 

 

Minuloročné prezentačné a predajné aktivity naznačili nový smer, ktorým sa chce 

Vydavateľstvo UK uberať aj v nasledujúcom období. Väčšia orientácia na predaj cez 
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e- shopy, komunikácia cez sociálne siete a účasť na výstavách znamená vykročenie 

v ústrety potenciálnym čitateľom.  

Významnou udalosťou bola prezentácia Vydavateľstva UK na 24. medzinárodnom knižnom 

veľtrhu Bibliotéka v Bratislave. V predajnom stánku bolo v ponuke 97 titulov zo všetkých 

fakúlt univerzity. Záujemcovia  mali na výber odborné lekárske publikácie, farmaceutické 

skriptá, jazykovedné knihy, najnovšie učebné texty z rrírodovedeckej fakulty alebo knihy 

o matematike. Najpredávanejším titulom sa stal Výber z potockého spisov a rečí Jána 

Amosa Komenského, úspech dosiahli tiež Pohybové hry od Gustáva Argaja z  minuloročnej 

produkcie. 

Vydavateľstvo UK v roku 2016 smerovalo svoju činnosť tak, aby okrem kompletného 

redakčného a tlačového servisu tu autori našli skutočné vydavateľské zázemie. 

Zintenzívnila sa komunikácia s autormi, hľadali sa efektívne riešenia, vydavateľstvo 

poskytovalo odborný konzultačný servis a snažilo sa vytvoriť zmysluplné miesto na 

vzájomný vydavateľský dialóg.  

9.5 Botanická záhrada UK  

Botanická záhrada UK Bratislava (BZ UK) slúži na pedagogické, vedeckovýskumné, kultúrne 

a výchovné, popularizačné a rekreačné účely. Poskytuje svoje expozície odbornej i laickej 

verejnosti, rastlinný materiál na cvičenia a prednášky, odborné sprievodcovské služby 

základným a stredným školám v rámci ich výučbového programu, širokej verejnosti slúži 

na rekreačné a vzdelávacie účely formou usporadúvania výstav a seminárov. 

V oblasti vedeckovýskumnej práce rieši grantové úlohy ochrany rastlinných spoločenstiev 

a ohrozených druhov rastlín. Úzko spolupracuje s orgánmi štátnej správy ochrany prírody 

a Ministerstvom životného prostredia SR. V rámci výmenného programu formou Indexu 

seminum spolupracuje s 350 botanickými záhradami z celého sveta. 

Aktivity v roku 2016: 

- zrealizované výstavy: výstava skalničiek, výstava kaktusov a sympózium Kaktusárska 

jar,  výstava ruží, výstava jesenných plodov, 

- usporiadanie troch letných koncertov v rámci Bratislavského kultúrneho leta,  

- výstavba náučného včelárskeho chodníka (spolupráca s Prírodovedeckou fakultou UK 

a Slovenským zväzom včelárov), 

- zabezpečenie a zrealizovanie odbornej praxe pre študentov vysokých škôl, 

- realizovanie ornitologických pozorovaní (spolupráca s Katedrou zoológie 

Prírodovedeckej fakulty UK), 

- spolupráca na entomologickom výskume v skleníkoch BZ (v rámci realizácie 

diplomových prác študentov Prírodovedeckej fakulty UK), 

- vedecko-výskumná spolupráca BZ UK s Parazitologickým ústavom SAV a Katedrou 

zoológie Prírodovedeckej fakulty UK – parazitologický výskum komárov v areáli BZUK, 

- prednášky pre poslucháčov Univerzity tretieho veku v Bratislave. 

V rámci kontinuálnych úloh vykonáva Pracovisko BZ UK v Blatnici výskum autochtónneho 

fytogenofondu Slovenska v kontexte alpsko-karpatsko-panónskeho priestoru. Orientuje sa 

na dynamiku a historický vývoj charakteristických ekologických komplexov so zameraním 

na najcennejšie vegetačné typy a druhovú diverzitu. Podieľa sa na praktickej výuke – 

terénne cvičenia PriF UK, vedenie diplomových prác, oponovanie bakalárskych 

diplomových a dizertačných prác, v celkovom počte 7 študentov a dlhodobo spolupracuje 

so štátnymi orgánmi ochrany prírody a inými verejnými inštitúciami. 
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BZUK Blatnica buduje oficiálnu medzinárodne registrovanú dokumentačnú herbárovú 

zbierku aautochtónnu zbierku fosílnych a recentných osteologických dokladov z potravy 

dravcov, najrozsiahlejšiu v strednej Európe. 

V priebehu roku 2016 BZ UK participovalo v rámci domácich grantových schém na riešení 

vedeckých projektov. Publikované boli 4 zahraničné karentované články, 4 domáce 

karentované články, 8 nekarentovaných domácich článkov a 1 kapitola v domácich 

monografiách. S podporou grantových projektov záhrada riešila problematiku interakcií 

vegetácie s prostredím, využívania vysokohorskej krajiny, práce na spracovaní podkladov 

pre národné prehľady rastlinných spoločenstiev rašelinných lesov, vybraných skupín vôd a 

mokradí, identity úzko lokálnych západokarpatských endemických populácií rodu Sorbus. 

V rámci 2 projektov podporovaných zo zahraničných schém bol výskum na prvom projekte 

v Nórsku sústredený na zhromažďovanie vzoriek osteologického materiálu (40 000 

determinovaných odberov) o potravnej štruktúre výra skalného (4 karentované zahraničné 

články, 1 zahraničný nekarentovaný článok, 1 domáci nekarentovaný článok). Plánovaným 

výsledkom je prvá pripravovaná monografia v území s vyhodnotením zmien vo vývoji 

krajiny v holocéne. Druhý zahraničný projekt zahŕňa koncepty k stratégii ochrany prírody 

pre EK s uplatňovaním v praxi (publikácia správy). 

BZ UK spolupracovala na riešení viacerých aplikovaných environmentálnych problémov 

(ťažba štrku vo Váhu, iniciatívne prepracovanie strategického dokumentu Aktualizácia 

koncepcie využitia HEP vodných tokov SR do roku 2030). Spolupráca bola aj pri 

pripravovanej prírodovednej expozícii SNM Martin, či pri aplikovaní manažmentového 

režimu na územiach mokradí v CHKO Horná Orava a NPR Devínska Koby la. 

Botanická záhrada spracovávala  stanoviská k niektorým stavebným činnostiam v NP Veľká 

Fatra (zamietnutie feraty), podieľala sa na spoluriešení niektorých celonárodných 

projektov, na príprave monografie Rastlinné spoločenstvá Slovenska a spoluorganizovala 

exkurzie pre študentov a poslucháčov Univerzity tretieho veku v Martine.  

9.6 UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam UK  

V roku 2016 obnovilo UNESCO status UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam UK 

(UKVĽP UK) na obdobie 2016 – 2020, v rámci ktorého sa medzi priority katedry dostala 

spolupráca na organizovaní Olympiády ľudských práv a témy migrácie a extrémizmu.  

Hlavné projekty a aktivity realizované v r. 2016: 

- projektová spolupráca so zahraničnými partnermi, UNESCO katedra sa úspešne zapojila 

do projektovej spolupráce, ktorej výsledkom budú: 1. Online kurz EUROPEAN 

REFUGE(ES): CRITICAL DIALOGUE ON THE ‘CRISIS’ BY REFUGEES AND NON-REFUGEES, 

ktorý bude prebiehať v LS 2016/17 v spolupráci s holandskou Sharing Perspectives 

Foundation. 2. Spolupráca s nemeckou Allianz Kulturstiftung a osobitne jej Alumni 

Network na projekte zameranom na vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému 

občianstvu v kontexte EÚ "Education for a Europe of Rights", ktorý bude realizovaný 

v  roku 2017. Cieľom projektu je prehĺbiť chápanie spojitosti medzi ochranou ľudských 

práv a európskou integráciou s pomocou nástrojov neformálneho vzdelávania, ktoré 

zároveň podporujú kritické myslenie a schopnosť rozlišovať medzi faktami a 

neoverenými konšpiráciami.  

- PhD. štúdium, V rámci realizácie činnosti UNESCO katedry v roku 2016 pokračovala 

podpora doktorandských miest v rámci programov akreditovaných na UK zameraná na 

problematiku ľudských práv na Univerzite Komenského.  

- podpora  a spolupráca na realizácii predmetov v rámci v Bc. a Mgr. štúdia na UK, V 

priebehu zimného semestra 2016/17 UNESCO katedra podporila realizáciu výberového 
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kurzu Pravicový extrémizmus a radikalizmus, ktorý viedol Tomáš Nociar. UNESCO  a jeho 

členovia taktiež aktívne spolupracovali na realizácii kurzu  Challenges to Extremism, 

ktorého výstupom bola online kampaň, prednášky a diskusie pod značkou 

TrueFightersSK. 

- Olympiáda ľudských práv pre stredné školy 2016, Do súťaže sa každoročne zapojí vyše 

4500 stredoškolských žiačok a žiakov z celého Slovenska. 64 najlepších postupuje do 

celoštátneho finále. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti súťažiacich posudzuje 

porota zložená z odbornej špičky v oblasti ľudských práv, práva a významných hostí zo 

Slovenska i zo zahraničia. Odborným garantom OĽP je prof. PhDr. Miroslav Kusý, PhD. 

a UNESCO katedra.  

9.7 Oddelenie kanadských štúdií UK 

Oddelenie kanadských štúdii UK (OKŠ UK) je jedinou vzdelávacou inštitúciou svojho druhu 

na Slovensku, ktorá na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) ponúka semináre 

a prednášky o Kanade v anglickom jazyku pre všetkých študentov UK. Ako súčasť 

univerzity pôsobí nepretržite celých 18 rokov. 

V súčasnosti sú v ponuke tieto kurzy: Úvod do dejín kanadskej literatúry, Moderný 

kanadský román, Kanadská dráma, Kanadská poviedka, Černošská literatúra a kultúra 

Kanady, Kanadský sever a Pohľady na súčasnú kanadskú spoločnosť.  Každý rok si 

ponúkané kurzy zapíše v priemere 30 – 50 študentov. Oddelenie tiež disponuje vlastnou 

knižnicou obsahujúcou najvýznamnejšie diela kanadskej literatúry, ale aj publikácie 

o histórii, politike, geografii a kultúre Kanady.  

Oddelenie kanadských štúdii je členom Stredoeurópskej asociácie kanadských štúdií 

(CEACS). Členstvo v CEACS umožňuje lepšiu vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností 

a poznatkov v širšom vedeckom a kultúrnom kontexte najmä strednej Európy. Pracovníci 

oddelenia sa zúčastnili na dvoch medzinárodných vedeckých projektoch, v  rámci ktorých 

skúmali slovenskú diaspóru v Kanade a recepciu kanadskej literatúry na Slovensku. 

V zimnom semestri akademického roka  2016/17 Dr. Don Sparling, popredný kanadista 

z  Masarykovej Univerzity, predniesol  prednášku o histórii a súčasnosti Quebecu pre 

študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK. Mgr. Lucia Otrísalová, PhD. zastupuje 

Slovensku republiku v Poradnom výbore Stredoeurópskej asociácie kanadských štúdií. 

9.8 Psychologická poradňa 

Psychologická poradňa Univerzty Komenského vznikla v roku 1968 ako súčať 

Psychologického ústavu UK. Slúžila ako psychologické poradenské pracovisko pre 

poslucháčov UK, prebiehali v nej stáže a praktické výuky študentov Katedry psychológie 

FiF UK. 

Za posledných 49 rokov svojej existencie prešla poradňa viacerými organizačnými 

i personálnymi zmenami. V súčasnosti je súčasťou Rektorátu UK. Navštevujú ju študenti, 

ale aj pracovníci UK. Poradňa si zachovala status zariadenia, kam klienti prichádzajú 

z vlastného slobodného rozhodnutia. V dohodnutom case sa klientke/klientovi venuje jeden 

z dvoch plne kvalifikovaných poradenských psychológov /muž alebo žena/. 

Už niekoľko rokov pracovníci poradne evidujú okolo sto nových klientov za rok. K tým treba 

prirátať ďalšie desiatky klientov, ktorí prechádzajú kontinuálne psychologickou 

poradenskou starostlivosťou z predchádzajúcich rokov. Konkrétne v roku 2016 to bolo 96 

nových klientov a celkovo psychológovia absolvovali s klientmi 393 sedení. 

Štruktúra dôvodov, pre ktoré klienti prichádzajú do poradne sa v priebehu rokov menila.  
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V rokoch po vzniku poradne to boli najmä študijné problémy /dôsledky nevhodného výberu 

študijného zamerania, nezvládnutie techniky štúdia, zlyhávanie na skúškach a pod. 

V súčasnosti sú to najmä vzťahové problémy. Týkajú sa vzťahov v rodine, partnerských 

a iných sociálnych vzťahov, ale aj vzťahu klientov k sebe samým /self concept, obraz seba/. 

9.9 UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie 

Novým podaním projektu v roku 2016, prihliadajúc na nové priority UNESCA, bola 

schválená UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie UK (ako náhrada 

Katedry prekladateľstva a tlmočníctva, kt. zanikla v roku 2015, zánikom zmluvy s UNESCO). 

Nová zmluva medzi UNESCO v Paríži a Univerzitou Komenského v Bratislave bola podpísaná 

do roku 2020. 

Primárnou činnosťou UKPMK UK je práca na plurilingválnych  jazykových zdrojoch so 

širokým spektrom ich využitia, najmä pre výučbu budúcich prekladateľov, tlmočníkov, 

učiteľov jazykov, lingvistov, ale tiež pre celú škálu humanitných a sociálnych vied, kde sa 

skúma vplyv spoločenských pohybov a zmien na súčasný jazyk. 

Katedra vytvorila 18 jazykových korpusov Aranea z európskych jazykov, ale aj z jazykových 

odnoží európskych jazykov v Ázii a v Afrike (typu ázijská angličtina, africká angličtina, 

africká francúzština, ale aj čínština či arabčina).  

Napriek oficiálnemu vzniku v septembri 2016 aktívne sa prezentovala na konferenciách a 

prednáškami o svojej činnosti reprezentovala výskum v tejto oblasti na Univerzite 

Komenského v Bratislave. 

9.10 Archív UK 

Archív Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej AUK) patrí medzi verejné špecializované 

archívy v Slovenskej republike. Je odborným pracoviskom, ktoré preberá, eviduje, 

ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty týkajúce sa Univerzity Komenského 

v Bratislave a jej súčastí, ako aj vzdelávania na Slovensku vôbec. 

V uplynulom roku bola činnosť AUK zameraná na nasledujúce oblasti:  

1. Predarchívna starostlivosť:  

a. Vyraďovacie konanie: AUK v roku 2016 dostal 13 návrhov na vyradenie 

registratúrnych záznamov zo 7 univerzitných pracovísk.  Zamestnanci AUK vykonali 

odbornú archívnu prehliadku registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie na 

týchto 7 pracoviskách UK: Registratúrne stredisko (ďalej „RS“) RS FTVŠ, RS PdF UK, RS 

VI Družba UK, RS FSEV UK, RS LF UK,RS PraF UK a AS UK. Z predložených návrhov na 

vyradenie boli v roku 2016 vrátené na prepracovanie dva (FSEV UK a PraF UK).  

b. Metodické usmernenie k odovzdávaniu a ukladaniu registratúrnych záznamov: V roku 

2016 AUK poskytol metodické usmernenia správcom registratúr FMFI UK, FTVŠ UK, FSEV 

UK, OCO a OUS UK 

c. Preberanie archívnych dokumentov: Archív UK prebral archívne dokumenty 

z nasledovných pracovísk UK: RS FTVŠ UK – 13,63 b. m; archívnych dokumentov; RS PdF 

UK – 24,16 b. m archívnych dokumentov; OŠV RUK odovzdalo v roku 2016 na základe 

ods. 5 príkazu rektora UK č. 1/2010 o vydávaní odpisov diplomov originály neprevzatých 

dokladov o absolvovaní 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia (diplom, dodatok 

k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške) a odpisy rigoróznych diplomov v počte 347 

a na základe ods. 4 tohože príkazu odpisy diplomov absolventov 

bakalárskeho, magisterského a rigorózneho štúdia fakúlt univerzity za rok 2015 

v kvantitatívnom rozsahu 4,5 b. m a 3 matriky. 
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d. Vedenie spisov o fondoch: AUK pokračoval vo vedení spisov o fondoch, do ktorých 

jeho pracovníci zaradili návrhy na vyradenie tých súčastí univerzity, ktoré ich archívu 

predložili (PraF, PdF, LF, AS UK, FTVŠ, FSEV a VI Družba) spolu s rozhodnutím MV SR – 

OAR.  

 

2. Ochrana archívnych dokumentov (pracovne a depozitáre): Priestory AUK sú umiestnené 

na dvoch rôznych miestach – na Starých gruntoch č. 55 a na Šafárikovom námestí č. 6. 

V sídle archívu na Starých gruntoch č. 55 má pridelené miestnosti v  budovách č. 4 a č. 

5 prepojených spojovacou chodbou. Na 2. podlaží budovy č. 5 je 5 pracovní, študovňa, 

miestnosť s príručnou knižnicou a 3 depozitáre, na prízemí je 5 depozitárov. Na 1. 

podlaží budovy č. 4 má archív 2 depozitáre, na 2. podlaží 4 depozitáre a 3 manipulačné 

miestnosti. Rozloha archívnych depozitárov a manipulačných miestností na Starých 

gruntoch č. 55 k 31. 12. 2016 bola 769 m2. Na Šafárikovom námestí č. 6 má AUK 

v  suteréne dva archívne depozitáre, ktorých rozloha je 108 m2. Úložná kapacita políc 

vo všetkých depozitároch a manipulačných miestnostiach AUK je 4 113 b. m. Archívnymi 

dokumentmi a dokumentárnym materiálom je naplnených 3 389 b. m (82,4 %). Voľná 

kapacita políc na uloženie archívneho a dokumentárneho materiálu je 724 b. m (17,6 

%).  

 

3. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov a dokumentárnych zbierkových 

fondov (triedenie, usporiadanie, inventarizácia archívnych dokumentov):  

a. Triedenie, usporiadanie, inventarizácia archívnych dokumentov:  

Mgr. František Gahér, PhD.: fond RUK, OVVČaDŠ UK, spisy prof., doc., CSc., PhD., DrSc., 

Dr. h. c. – habilitačné spisy (1993 – 1994) – 2 b. m; Mgr. Jana Macounová: fond Lekárska 

fakulta UK – vyhotovenie inventárneho súpisu študijných spisov absolventov (1985 – 

1986) – 2 b. m  

 

b. Triedenie, usporiadanie a prírastky archívnych zbierok:  

Zbierky archívnych dokumentov  

I. Zbierka diplomov: Zbierka historických diplomov – tvoria ju darované originály 

diplomov vydané inými univerzitami či akadémiami (1775 – 1921), originály 

diplomov vydaných UK v Bratislave (1927 – 1953), originály čistých tlačív 

diplomov vydávaných na UK v Bratislave (1947 – 1953), originály diplomov Dr. 

h. c. (1946 – 2014); Zbierka odpisov rigoróznych diplomov (1919 – 1950, 1966 – 

2003, hiátovito 2004 – 2015);  Zbierka odpisov absolventských diplomov (1957 

– 2015). 

II. Zbierka fotografií: V zbierke fotografií, za ktorú zodpovedá M. Šmidáková, sa 

nachádza 6 645 ks fotografií v papierovej forme a 826 ks negatívov, pričom 

prírastok v roku 2016 bol 955 fotografií a 710 negatívov. V zbierke fotografií sa 

nachádza tiež 63 230 záberov na 2 392 CD a DVD nosičoch z akcií, pričom 

prírastok za rok 2016 tvorí 44 ks CD a DVD. Táto zbierka je vedená formou 

inventárneho súpisu a lístkového katalógu. 

III. Všeobecná dokumentácia: Obsahuje 1 383 inventárnych čísiel spracovaných 

formou lístkového katalógu, od roku 2010 aj v digitálnej forme. Prírastok za rok 

2016 bol 62 inventárnych čísiel.  

Audiovizuálna zbierka 

Tvorí ju Zbierka videokaziet VHS a Zbierka audiovizuálnych dokumentov na 

filmovom páse  Za rok 2016 nebol žiadny prírastok, keďže ide o technológie, 

ktoré sa už nepoužívajú. Táto zbierka je vedená formou inventárneho súpisu. 

Celkový počet VHS kaziet je 105 ks a audiovizuálnych dokumentov na filmovom 

páse je 21 kotúčov.  

Zbierka muzeálnych predmetov 
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I. Zbierka talárov akademických hodnostárov: Zbierka vznikla v roku 2008, 

naposledy bola doplnená v roku 2014. K 31. 12. 2016 obsahovala 79 talárov. 

II. Zbierka medailí: Za rok 2016 nebol žiadny prírastok. Zbierka medailí obsahuje18 

typov pamätných medailí vydaných UK, 35 typov medailí vydaných fakultami UK 

a 122 typov medailí darovaných UK resp. jej fakultám. Táto zbierka je vedená 

formou inventárneho súpisu a obsahuje 199 ks medailí. 

III. Zbierka akademických insígnií a pečatidiel: 2 ks kolán akademických 

hodnostárov univerzity, 6 ks kolán    akademických hodnostárov fakúlt SU, 5 ks 

kolán akademických hodnostárov PedF SU z roku 1953, 1 ks kolany dekana FM 

UK z roku 1991 (?), 1 ks kolany dekana FSEV UK z roku 2002 (?), 1 ks kolany Dr. 

h. c. z roku 1993 a niekoľko častí ďalších kolán; zbierka pečatidiel – 12 ks typárií, 

16 ks pečiatok a 2 kovové časti typárií. 

IV. Zbierka učebných pomôcok používaných na UK: Obsahuje 53ks predmetov 

prevzatých z FMFI UK.  

 

c. Iné činnosti súvisiace s prácami na archívnych fondoch a archívnych zbierkach: 

opravovanie a dopisovanie údajov na odpisy diplomov do Zbierky absolventských 

diplomov UK: FTVŠ UK, Bc. + Mgr. 2015, PedF UK, Mgr. 2015, Ped UK, Bc. 2015; FMFI UK, 

Bc.+ Mgr. 2015; FiF UK, Bc. 2015, FM UK, Bc. 2015; vyhotovenie súpisu prevzatých 

študijných spisov absolventov a neskončených z FTVŠ UK (1991 – 1999), absolventov 

rigorózneho štúdia (1982 – 1989, 2000 – 2007, 2009, 2013) – 12,8 b. m; vyhotovenie 

súpisu prevzatých študijných spisov absolventov a neskončených PedF UK (1986/1987 

– 1987/1988) – 25 balíkov 

 

4. Príručná knižnica AUK:  

Skladá sa zo štyroch častí. Za knižničný fond archívu zodpovedá M. Šmidáková. Je 

vedená formou inventárneho zoznamu a lístkového katalógu, obsahuje 1 396 kníh, 

prírastok za rok 2016: 48 ks kníh. 

 Skriptá vydané UK: táto časť knižničného fondu je vedená formou inventárneho zoz

 namu a lístkového katalógu, obsahuje 2 390 titulov, prírastok za rok 2016 bol 174 

 skrípt. 

 Zborníky fakúlt UK. Táto časť knižničného fondu je vedená formou inventárneho zoz

 namu, obsahuje 1 318 titulov, prírastok za rok 2016 bol 24 ks.  

 Brožúry: táto časť knižničného fondu je vedená formou inventárneho zoznamu, ob-

 sahuje 282 titulov, prírastok za rok 2016 bol 42 ks.  

 

5. Prístup k archívnym dokumentom:  

a) Prístup k archívnym dokumentom štúdiom na základe bádateľského listu: V roku 2016 

predložili zamestnanci AUK archívne dokumenty a dokumentárny materiál 27 

tuzemským a 5 zahraničným bádateľom, ktorí študovali predložené archívne dokumenty 

počas 60 bádateľských návštev. V zmysle platnej smernice rektora UK č. 4/2010 boli 

spoplatnené nasledovné služby: použite vlastného fotoaparátu v bádateľni v celkovej 

sume 56,- €, vyhotovenie xerokópií zamestnancami archívu vo výške 3,20 €. 

b) Prístup k archívnym dokumentom formou potvrdenia na základe písomnej žiadosti: V 

roku 2016 vydal archív na základe písomných žiadostí fyzických osôb a právnických 

osôb 290 osvedčených dokladov z archívnych dokumentov. Z toho: 113 potvrdení 

o dobe štúdia pre potreby dôchodkového zabezpečenia fyzickým osobám, 20 potvrdení 

pre Sociálnu poisťovňu, 122 osvedčených odpisov absolventských diplomov, 17 

osvedčených potvrdení o používaní akademického titulu „Mgr.“, 14 osvedčených kópií 

dodatkov k diplomom, vysvedčení o štátnej skúške, 3 osvedčené výpisy študijných 

výsledkov a 1 osvedčený výpis zo študijného plánu. 
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Na poplatkoch za uvedené úkony spolu s poplatkami za fotenie a kopírovanie vybral AUK 

v zmysle platnej smernice 5 344 € (pozri tabuľku č 42). V roku 2016 nezaplatilo 39 

žiadateľov poplatok vo výške 372 €, z toho dôvodu im žiadané už vyhotovené osvedčené 

doklady neboli vydané.  

c) Prístup k archívnym dokumentom formou zapožičania archívnych dokumentov: 

Pre správnu agendu pracovísk rektorátu (oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne) 

vybavil archív 3 výpožičky (osobné spisy zamestnancov UK). 

d) Prístup k archívnym dokumentom formou rešerše: Zamestnanci archívu vypracovali 

8 rešerší, ktorých témy rešerší boli zamerané na spresnenie biografických údajov 

absolventov a údajov o ich štúdiu z dôvodu vedeckého bádania.  

e) Vybavovanie ostatnej správnej agendy: Pravidelné odovzdávanie a evidencia 

dokladov o ukončení štúdia absolventom, ktorí si ich neprevzali pri promócii. Za rok 2016 

si originály dokladov o vysokoškolskom vzdelaní prevzalo 277 absolventov  

Pre správnu agendu pracovísk rektorátu (oddelenie študijných vecí) vybavil archív 49 

požiadaviek o naskenovanie dokladov o ukončení štúdia. 

6. Publikačná, propagačná a prednášková činnosť: 

 

Aktívna účasť na konferenciách 

Mgr. Mária Grófová: 7 v zahraničí a 2 domáce 

 

     Výstavy 

Mgr. Mária Grófová – koncepcia, výber dokumentov a fotografií, texty a popisy: 

 95. rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : 

najvýznamnejšie udalosti v živote fakulty v archívnych dokumentoch a fotografiách 

(otvorenie výstavy 24. októbra 2016, átrium FiF UK + 2 komentované prehliadky) 

 Zo života Univerzity Komenského v Bratislave v priebehu storočia 

(projekt ŠK AS UK z 3. augusta 2016, ktorý sa má realizovať pod záštitou rektora UK 

v Mlynskej doline: pôvodný termín september 2016, posunutý termín marec – apríl 

2017; odovzdané na realizáciu 22. augusta 2016) 

 

Publikované výstupy evidované AK UK: 

Mgr. František Gahér, PhD.: 3 

Mgr. Mária Grófová: 13 

Mgr. Jana Macounová: 2 + 3 v spoluautorstve 

Mgr. Gabriela Nalevanková: 1+ 3 v spoluautorstve 

Tabuľka 42: Poplatky úkonov AUK za vyhotovenie potvrdenia pre právnické a fyzické osoby 

v roku 2016 

Rok 2016 

Úkony vystavené / zaplatené zaplatené € 

Osvedčené odpisy 122 ks / 114 ks 3 784,80  

Osvedčené kópie 14 ks / 12 ks 396  

Osvedčené potvrdenia 113 ks / 86 ks 602  

Osvedčenia o Mgr. 17 ks / 16 ks 432  

Osvedčené výpisy 4 ks / 3 ks 70  

Fotografovanie 8x 56  

Študijné kópie 1x 3,20  

Spolu   5 344 
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10 Rozvoj UK 

UK si je vedomá zodpovednosti vyplývajúcej z jej špecifického postavenia najväčšej a 

najdlhšie pôsobiacej inštitúcie vysokého školstva na Slovensku a poskytuje svoj potenciál 

v prospech celej spoločnosti. V roku 2016 členovia akademickej obce UK okrem mnohých 

iných aktivít prispievali svojimi konštruktívnymi návrhmi aj k plneniu prioritného zámeru 

Vlády SR– k tvorbe koncepcie reformy vysokého školstva, ktorej návrh téz bol koncom roka 

predložený na verejnú diskusiu.  

Základné ciele rozvoja univerzity v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a riaden ia definuje 

strategický dokument Dlhodobý zámer Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 

2014 – 2024 (DZ), ktorý je východiskom aj pre dlhodobé zámery jednotlivých fakúlt a 

ďalších súčastí UK. Akreditačná komisia (AK) vo svojej hodnotiacej správe uviedla, že DZ je 

vypracovaný na veľmi dobrej úrovni. Plnenie dlhodobých cieľov UK v oblasti výchovno -

vzdelávacej činnosti, v oblasti výskumu a vývoja a zahraničnej spolupráce a v oblasti 

výstavby, technického rozvoja a investícií je podľa hodnotenia AK na zodpovedajúcej 

úrovni. Významný pokrok univerzita zaznamenala v budovaní centier excelentnosti. 

Naopak, nie na všetkých fakultách univerzity sa podarilo realizovať zvýšenie úrovne 

publikačnej činnosti doktorandov a plynulé zabezpečenie kvalifikačného rastu 

pedagogických zamestnancov. 

V roku 2016 UK priebežne vyhodnocovala plnenie svojich dlhodobých zámerov a 

odporúčaní AK. Spoločným menovateľom týchto činností bolo zabezpečovanie kvality vo 

všetkých činnostiach UK. 

V oblasti vzdelávania si UK v roku 2016 potvrdila svoju pozíciu významnej vzdelávacej 

inštitúcie v európskom vysokoškolskom priestore. Na svojich 13 fakultách poskytovala 

svojim 24 184 študentom bezkonkurenčne najširšiu ponuku študijných programov (980) zo 

všetkých vysokých škôl na Slovensku vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. 

S pretrvávajúcim nepriaznivým demografickým vývojom, dlhodobo sa prejavujúcim 

klesajúcim počtom študentov, bojuje UK rastom kvality. Dôsledne monitoruje európske 

iniciatívy v oblasti zabezpečovania kvality vzdelávania v rámci Bolonského procesu a 

implementuje európske štandardy kvality. V súlade s nimi je v centre vzdelávacej činnosti 

študent so všetkými jeho potrebami. Za kvalitné zabezpečenie potrieb študentov so 

špecifickými nárokmi zodpovedá celouniverzitné špecializované pracovisko Centrum  

podpory študentov so špecifickými potrebami. Kvalitu svojej vzdelávacej činnosti UK 

pravidelne monitoruje a hodnotí vo svojej  správe Hodnotenie vzdelávacej činnosti na UK v 

Bratislave, ktorú vypracúva prorektorka pre vzdelávanie. UK realizuje systematický zber 

spätnej väzby svojich študentov na vzdelávací a pedagogický proces. Väčšina fakúlt 

realizuje a vyhodnocuje študentskú anketu dvakrát ročne. Získané informácie na 

celouniverzitnej úrovni dopĺňajú aj výsledky z Trendence Graduate Barometer, ktoré sú 

analyzované a vyhodnocované. Podpora kariérneho rastu študentov a absolventov, 

prepojenosť obsahu štúdia na prax ako aj vybavenosť IKT sú podľa našich študentov 

výzvami do budúcej činnosti. 

V roku 2016 pokračovala UK v aktivitách zameraných na získanie tých najkvalitnejších 

stredoškolákov. Mnohé aktivity realizované na fakultách boli podporené centrálne aj 

nadviazaním na úspešný projekt z roku 2015 a UK opäť koncom školského roka odovzdala 

riaditeľom vybraných bratislavských gymnázií akademické pochvalné uznania a 

propagačné predmety univerzity ako ocenenie pre ich najkvalitnejších študentov. Rovnako 

ako každý rok, aj v roku 2016 sa UK a všetky jej fakulty prezentovali na veľtrhoch 

vzdelávania, vrátane 20. ročníka tohto najväčšieho vzdelávacieho veľtrhu na Slovensku 

Veľtrhu vzdelávania Akadémia, ktorý sa konal 11. – 13. októbra 2016.  
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V súlade s dlhodobými cieľmi venovala UK intenzívnu pozornosť svojim medzinárodným 

vzťahom. Mobilita študentov a zamestnancov si zachovala svoju minuloročnú úroveň 

a v oblasti prijatých študentov dokonca medziročne vzrástla o 10 %. Rovnako podiel 

zahraničných študentov študujúcich na UK aj v roku 2016 prekročil hodnotu strategického 

cieľa 10 % a to aj vďaka širokej ponuke študijných programov v cudzom jazyku. 

Oblasť vedy a výskumu je silnou stránkou UK, čo opakovane potvrdzujú mnohé objektívne 

hodnotenia, okrem iných aj hodnotenie Akreditačnej komisie a hodnotenia medzinárodných 

rankingových agentúr, v ktorých si UK dlhodobo udržiava vo vysokokonkurenčnom 

prostredí svoje významné postavenie. 

UK patrí k najvýznamnejším vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku nielen podľa 

výsledkov výskumu, ale aj podľa schopnosti získavať finančnú podporu vedeckého bádania. 

Fakulty UK boli aj v roku 2016 úspešné pri získavaní grantov nielen z domácich grantových 

schém, ale aj v rámci európskych projektov a grantov. 

V roku 2015 a 2016 boli na UK uvedené do prevádzky nové vedecko-výskumné pracoviská 

- Martinské centrum pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Vedecký park UK a 

Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA) na FMFI UK. Tieto pracoviská 

patria k najmodernejším vedeckým pracoviskám na Slovensku, sú vybavené špičkovými 

technológiami a v synergii so špičkovými vedcami UK majú potenciál významne ovplyvniť 

výskum na Slovensku. 

Z mnohých udalostí, aktivít a úspechov, ktoré už v prvom roku svojej prevádzky boli na 

týchto pracoviskách zaznamenané zmienime aspoň výberovo: Dňa 15. marca 2016 na 

rokovaní Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia boli Jesseniovej 

lekárskej fakulte UK ako jedinej vysokej škole v SR schválené dva projekty s 

inštitucionálnou podporou pre pracovníkov Martinského centra pre biomedicínu. Prvý 

schválený projekt s  názvom „Morfologická a funkčná analýza nervových zakončení 

sprostredkujúcich viscerálnu bolesť pomocou multifotónovej mikroskópie a 

optogenetických metód“ získal z  podpornej schémy finančnú dotáciu 134 778,24 €. Druhý 

schválený projekt „Zavedenie nového predklinického protokolu na testovanie bezpečnosti 

a diferenciačného potenciálu neurálnych prekurzorov izolovaných z indukovaných 

pluripotentných kmeňových buniek“ získal finančnú dotáciu 120 000 €.  

Prvý rok činnosti Vedeckého parku UK bol rokom zviditeľňovania sa a nadväzovania 

medzinárodných kontaktov v súlade s jednou z funkcií VP UK - prepájať akademicko-

vedeckú sféru so štátnou a súkromnou. V rámci predsedníctva SR v Rade EÚ navštívili 

Vedecký park UK ministri, štátni tajomníci a diplomati z celej Európy. Pri príležitosti 

predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa v dňoch 12. – 13. októbra 

2016 uskutočnilo aj podujatie Diplomatic, Economic and Academic Days (DEA). Súčasťou 

podujatia bola medzinárodná konferencia vo Vedeckom parku Univerzity Komenského za 

účasti rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. a riaditeľa Vedeckého parku UK prof. 

RNDr. Jána Turňu, CSc. Cieľom konferencie bola podpora dohôd pre spoločné aktivity a 

vytváranie sietí medzi slovenskými a belgickými podnikateľmi a univerzitami. V   spolupráci 

s Veľvyslanectvom USA sa 10. novembra 2016 vo Vedeckom parku konala konferencia s 

názvom „Innovative and Entrepreneurial Universities“. Hostia z americkej univerzity s 

účastníkmi konferencie zdieľali svoje medzinárodné skúsenosti v rámci akademicko-

podnikateľskej spolupráce. V decembri hostil Vedecký park UK ďalšie významné 

medzinárodné podujatie - medzinárodný seminár s názvom „Vysokoškolské vzdelanie ako 

hybná sila regionálneho rozvoja“, ktorého organizátorom bola EURASHE (European 

Association of Institutions in Higher Education) v spolupráci s Centrom edukačného 

manažmentu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultou 

výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach. Záštitu nad podujatím prijalo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavnými témami diskutujúcich bolo 
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rozvíjanie výmeny znalostí vrátane aplikovaného výskumu a potrieb vzdelávania medzi 

inštitúciami vyššieho vzdelávania a aktérmi regionálneho rozvoja v rámci európskych 

krajín, prezentácia príkladov dobrej praxe z viacerých európskych krajín vzťahujúcich sa k 

regionálnej spolupráci vrátane zapojenia študentov, zdieľanie a diskutovanie skúseností a 

očakávaní z rôznych uhlov pohľadu – vysokých škôl, zamestnávateľov, študentov, 

identifikácia priorít a iniciovanie návrhov možnej medzinárodnej spolupráce na ich báze 

tak, aby sa podporilo sieťovanie účastníkov. 

V laboratóriu CENTA FMFI UK boli nainštalované nové zariadenia do existujúcej vákuovej 

komory, v ktorej sa realizuje analýza vzoriek technikou PIXE (Particle Induced X -ray 

Emission). Na nukleárnom seminári Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej 

fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti, ktorý sa konal 14. decembra 

2016, prezentoval Mgr. Jakub Zeman, doktorand FMFI, najnovšie výsledky PIXE meraní 

tenkých štandardov. 

Na podporu vedeckých, pedagogických i umeleckých projektov svojich mladých vedeckých 

pracovníkov, pedagógov a interných doktorandov vo veku do 30 rokov má UK vlastnú 

grantovú schému Granty UK. V roku 2016 UK udelila grant 288 projektom v celkovej sume 

273 760 eur. 

Prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium UK pokračoval v roku 2016 vo svojom 

intenzívnom úsilí o vytvorenie a zavedenie efektívneho univerzitného systému hodnotenia 

kvality vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti. Na základe poverenia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) koordinoval v roku 2016 prácu pracovnej 

skupiny aktívnych vedcov a umelcov, ktorej výsledkom práce bol návrh spôsobu 

hodnotenia kvality výskumu univerzít pre potreby MŠVVaŠ SR. Hlavným cieľom hodnotenia 

výsledkov výskumu na univerzite je identifikácia a hodnotenie excelentného výskumu vo 

vzťahu k medzinárodným štandardom a jeho následná podpora ako podmienka integrácie 

slovenského výskumu do európskeho výskumného priestoru. 

V oblasti riadenia je prvoradým cieľom UK rozvoj ľudských zdrojov. UK je nielen jedným 

z  najväčších zamestnávateľov v regióne, ale predovšetkým si uvedomuje, že kvalita 

poslania a činností, ktoré vykonáva priamo korelujú s kvalitou jej ľudského potenciálu. 

Celkový počet zamestnancov UK medziročne poklesol o 35 a dosiahol 4 403 zamestnancov. 

Zároveň však vzrástol počet zamestnancov v hlavnej činnosti, čo svedčí o pokračujúcom 

raste efektívnosti administratívnych činností v prospech  hlavných činností UK. Kvalifikačnú 

štruktúru zamestnancov charakterizuje 2/3 podiel zamestnancov s dosiahnutým 

vysokoškolským vzdelaním minimálne 2. stupňa a ½ zamestnancov s dosiahnutým 

vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa. V roku 2016 pokračoval pozitívny trend nárastu 

počtu učiteľov s vedecko-pedagogickými titulmi profesor alebo s vedeckou hodnosťou 

DrCs. Simultánne s týmto pozitívnym trendom sa pozitívne menil aj trend vekovej štruktúry 

profesorov. 

V roku 2016 rástla priemerná mzda zamestnanca UK rýchlejšie ako v minulom roku v 

súvislosti s vládnym opatrením – vyššou valorizáciou platových taríf. Zároveň pokračoval 

na UK trend vytvárania systému užšieho prepojenia odmeňovania zamestnancov 

s  výsledkami práce. 

V oblasti rozvoja riadenia UK bolo, rovnako ako v ostatných oblastiach, prioritou 

zabezpečovanie kvality riadenia. 

Prieskum spokojnosti zamestnancov s pracovnými podmienkami a zber zlepšovacích 

návrhov bol predmetom dotazníka zamestnancov, ktorý sa realizoval medzi 

zamestnancami rektorátu. 
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V súlade s dlhodobým zámerom čo najširšieho využívania možností informačných systémov 

UK pripravovala prípadovú štúdiu na obstaranie informačného systému novej generácie. 

Každoročne je veľkou výzvou pre univerzitu s 13 heterogénnymi fakultami rozdelenie 

štátnej dotácie tak, aby boli zabezpečené všetky činnosti a prevádzky, ale aj rozvojové 

programy. V oblasti finančného riadenia bola pre potreby vedenia UK vypracovaná detailná 

analýza financovania a nákladovosti UK. 

V spolupráci s Univerzitou Komenského, neinvestičným fondom UK podporila vynikajúcich 

mladých vedeckých pracovníkov v ich kariérnom raste a pri dlhodobej stabilizácii v 

univerzitnom prostredí formou participácie na poskytovaní grantov mladým v objeme 23 

500 eur. Spolupráca s UK, n.f. prebiehala aj na iných projektoch, napr. pri spolupráci 

s  gymnáziami, propagácii UK, spolupráci so študentskou komorou Akademického senátu 

UK pri realizácii príručky Sprievodca pre prvákov na UK ako aj pri získaní prístupu 

k  vybraným knižničným databázam pre študentov a zamestnancov UK. 
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11 Medzinárodné aktivity 

Univerzita Komenského v Bratislave ako vrcholná národná vzdelávacia a  vedecko-

výskumná inštitúcia udržuje a rozvíja medzinárodné kontakty v rovine bilaterálnej 

i multilaterálnej. Aktuálne reaguje na trendy v európskom vzdelávacom priestore a 

venovali sme pozornosť výzve rozšíriť sféry svojho vplyvu v mimoeurópskom priestore. 

V kvantitatívnom ohľade ťažisko činnosti  spočívalo v aktivitách v rámci programu 

Erasmus+ na UK. 

Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 

Na základe bilaterálnych zmlúv sa uskutočňuje recipročná výmena učiteľov a študen-

tov.V európskom kontexte však aj v roku 2016 pretrvávala tendencia nahrádzať priamu 

formu spolupráce intenzívnejšou v rámci európskych mobilitných programov. 

S cieľom rozšíriť existujúce spektrum bilaterálnych univerzitných dohôd, podpísaných 

Univerzitou Komenského, sa uskutočnilo v minulom roku niekoľko rokovaní a viedla sa 

korešpondencia s potenciálnymi partnermi zameraná na prípravu textov zmlúv. Koncom 

roka bola podpísaná zmluva s Novým Sadom (Srbsko), ktorej predchádzala čulá spolupráca 

v 70-tych až 90-tych rokoch 20. storočia a ktorá bola na pomerne dlhé obdobie prerušená 

po politických turbulenciách v strednej Európe a na Balkáne. V rámci tejto zmluvy sa okrem 

iného v minulosti realizovali aj kontakty so slovenskou enklávou žijúcou v tejto časti 

Balkánu a našim cieľom je na túto tradíciu nadviazať.  

Ku koncu roku bola tiež dokončená komunikácia ohľadne obsahu zmluvy s Univerzitou 

Lingnan v Hong Kongu, ktorá bude podpísaná v roku 2017. 

Intenzívne rokovania a vzájomné návštevy univerzít sa realizovali s predstaviteľmi 

Bolonskej Univerzity s cieľom zapojiť UK do joint programu MIREES (FiF UK), o spolupráci 

s Univerzitou v Miláne sa rokovalo na stretnutí s profesorom Mantovanim, a rokovanie 

s delegáciou z Kuby bolo podkladom pre špecifikáciu zameraní mobilít s touto ostrovnou 

krajinou, ktoré by sa mali začať realizovať v roku 2017. 

UK pokračovala v dialógu s reprezentantmi zahraničných zastupiteľských úradov, formou 

individuálnych pracovných návštev veľvyslancov. V uplynulom roku navštívilo UK viacero 

významných osobností a pre akademickú obec ako aj širokú verejnosť vystúpili na 

verejných prednáškach v priestoroch UK. Bola to napríklad v spolupráci so Slovak Spectator 

a Nadáciou Tatrabanky v poradí 6. prednáška nositeľa Pulitzerovej ceny, pani Deborah 

Nelson, docentky investigatívnej žurnalistiky na Marylandskej Univerzite (USA): „Ako písať 

o svete, ktorý sa celý mení?“. Prednáška 14. dalajlámu a čestného doktora našej Alma 

mater Tenzina Gyatsa „21. storočie by malo byť storočím dialógu“ sa uskutočnila 

v Moyzesovej sieni, 10 rokov od jeho ostatnej návštevy UK. Široký okruh poslucháčov 

pritiahla prednáška pani Iriny Bokovej, generálnej tajomníčky UNESCO „Posilnenie 

postavenia mládeže, podpora rozmanitosti – nové základy pre odhodlanosť a mier“. 

Minister hospodárstva a financií Talianska pán prof. Padoan prednášal na tému „Spoločná 

európska stratégia pre stabilitu, ekonomický rast a zamestnanosť“, minister zahraničných 

vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Miro Kováč na tému „Chorvátsko ako 

priesečník strednej a juhovýchodnej Európy“. Začiatkom júla, kedy Slovensko preberalo 

predsedníctvo v Rade EÚ, prevzala Univerzita Komenského záštitu nad medzinárodným 

vedeckým sympóziom Democratic and Electronic Mutations of Punlic Local Activities in 

Europe: RE-volution or E-volution? 
 

V spolupráci s Univerzitou v Regensburgu sa úspešne realizoval 3. ročník programu 

TANDEM – spoločné riešenie vedeckých úloh študentov rovnakého alebo príbuzného  

študijného zamerania z UK a UR. Zámer je uskutočňovaný formou týždňového pobytu na 
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družobnej univerzite pre celkový počet 16 študentov (8 + 8). Gestorom programu je 

Filozofická fakulta UK, Studia Academica Slovaca. Univerzita Viedeň na základe 

medziuniverzitnej bilaterálnej dohody o spolupráci poskytla 3 mladým vedeckým 

pracovníkom (z Právnickej fakulty a Fakulty sociálnych a ekonomických vied) 1-mesačný 

grant. V roku 2016 bola realizovaná aj mobilita študentov v rámci bilaterálnych zmlúv, a to 

s Japonskom, kam sme vyslali 3 a prijali 6 študentov. Na Taiwan sme vyslali 2 študentov a 

2 sme prijali, do Gruzínska sme vyslali 1 študenta, do USA sme vyslali 4 študentov, do 

Austrálie 1 študenta, z Kanady sme prijali 2 študentov. 

V roku 2016 bolo vyslaných 38 učiteľov, 22 študentov a prijatých 25 učiteľov a 19 

študentov.  

Tabuľka 43: Prijatia a vyslania v rámci bilaterálnych zmlúv v roku 2016 v členení podľa 

krajín 

Bilaterálne vzťahy 2016 mobilita podľa krajín 

  učitelia študenti 

Krajina Vyslania Prijatia Mobilita Vyslania Prijatia Mobilita 

Bulharsko 1 0 1 0 0 0 

Česká republika 15 19 34 0 0 0 

Nemecko 7 4 11 8 8 16 

Poľsko 7 0 7 0 0 0 

Rusko 2 0 2 0 0 0 

USA 2 0 2 4 1 5 

Kanada 0 0 0 0 2 2 

Taliansko 3 2 5 0 0 0 

Austrália 0 0 0 1 0 1 

Gruzínsko 0 0 0 1 0 1 

Taiwan 1 0 1 2 2 4 

Rakúsko 0 0 0 3 0 3 

Japonsko 0 0 0 3 6 9 

Spolu 38 25 63 22 19 41 

Graf 18: Prijatia a vyslania študentov a učiteľov v rámci bilaterálnych zmlúv v r. 2016 

v členení podľa krajín  
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Tabuľka 44: Prijatia a vyslania v rámci bilaterálnych zmlúv v roku 2016  v členení podľa 

fakúlt 

Bilaterálne vzťahy 2016 – mobilita podľa fakúlt 

  učitelia študenti 

Fakulta Vyslania Prijatia Mobilita Vyslania Prijatia Mobilita 

LF UK 4 0 4 0 0 0 

PraF UK 6 4 10 2 0 2 

FiF UK 6 12 18 11 9 15 

PriF UK 6 5 11 1 0 0 

PdF UK 3 1 4 2 5 6 

FaF UK 2 0 2 0 0 0 

FMFI UK 1 1 2 1 0 1 

EBF UK 2 2 4 0 0 0 

FM UK 4 0 4 4 2 2 

FSEV UK 4 0 4 1 3 4 

Spolu 38 25 63 22 19 41 

Členstvo v medzinárodných organizáciách 

UK upevňuje svoje medzinárodné postavenie aj prostredníctvom členstva v rôznych 

združeniach. UK bola aj v r. 2016 aktívnym členom EUA (European University Association), 

UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe), Utrecht Network, DRC (Danube 

Rectors’ Conference), EUNIS (European Network Information System), EAIE (European 

Association of International Education), CEI University Network (Central European 

Initiative), od r. 2013 v združení Agency Universitaire de la francophonie (AUF) a  v záujme 

rozšírenia kontaktov a spolupráce s krajinami Ázie v združení ASEA-UNINET. UK v priebehu 

roka 2016 dôsledne plnila úlohy vyplývajúce z jej členstva, predstavitelia vrcholného 

manažmentu sa zúčastňovali na výročných zasadaniach, stretnutiach v rámci 

špecializovaných skupín (projekty, spoločné programy, študenti so špeciálnymi potrebami 

a pod.), zabezpečovali vzájomnú výmenu skúseností a relevantných informácií a podľa 

potreby a možností zapájali do aktivít a projektov odborníkov z našej akademickej obce. Na 
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výročnej schôdzi DRC v Kremsi v novembri 2016 bol zvolený rektor UK, prof. RNDr. Karol 

Mičieta, PhD., za Vice-prezidenta združenia. V rámci EUA-CDE, prof. MUDr. Dušan Meško 

PhD., ako stály zástupca za UK, sa zúčastnil 9. EUA-CDE Workshop (Doctoral Supervision – 

practices and responsibilites) v januári a 9. Annual Meeting (Doctoral Education: a dilemma 

of quality and quantity?) v júni 2016. 

Najviac aktivít má Univerzita Komenského v rámci združenia UNICA, kde okrem výročných 

stretnutí sa UK v roku 2012 pripojila k inicitíve Unica Green Academic Footprint, etablovanej 

v rámci organizácie UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe). Jej víziou 

a misiou je zabezpečenie zvyšovania povedomia a posilnenia gramotnosti študentov, 

zamestnancov v oblasti udržateľnosti životného prostredia v každom aspekte práce 

na  vysokých školách komplexne. Univerzita Komenského je jedinou slovenskou vysokou 

školou začlenenou v sieti Unica Green Academic Footprint a aktivity v tomto zmysle rozvíja 

najmä prostredníctvom svojho zástupcu prof. Fedora z Prírodovedeckej fakulty UK 

v  Bratislave. 

V apríli 2016 sa Univerzita Komenského prostredníctvom svojho koordinátora zúčastnila 

aktívne na sympóziu UGAF v Ríme formou vstupu Going green with Comenius University. 

Stretnutie bolo výrazne tematicky ladené do oblasti nových technológií využívania energie. 

V súvislosti s inštitucionálnym zázemím samotnej aktivity vznikla Rada pre environ-

mentálne udržateľný rozvoj UK (ďalej ako Rada pre zelenú univerzitu) s  participáciou 

environmentálnych koordinátorov z jednotlivých fakúlt, ktorá formulovala odporúčania pre 

oblasť každodenného života na UK, aj pre oblasť vzdelávania. Jej ústrednou myšlienkou je 

zvýšiť environmentálne povedomie študentov univerzity v rámci celého širokého spektra 

ponúkaných študijných programov. Univerzita už niekoľko rokov realizuje konkrétne kroky 

vo forme cyklu prednášok Človek a príroda, na Univerzite tretieho veku. Pre poslucháčov 

prvého ročníka realizuje povinné prednášky na tému environmentálne udržateľného 

rozvoja spoločnosti (stav a potreby ochrany životného prostredia z pohľadu bežného 

človeka). Prednáška prebieha raz ročne na (takmer) všetkých fakultách. Odborne je 

garantovaná Environmentálnou sekciou Prírodovedeckej fakulty UK a realizovaná jej 

doktorandmi a pracovníkmi v súčinnosti s príslušnými fakultnými koordinátormi. Jej 

náročnosť aj zameranie odrážajú špecifiká jednotlivých fakúlt. Z organizačného hľadiska 

ide o pomerne zložitú akciu. Blok prednášok prebehol v období apríl – máj 2016. 
 

V kontexte podpory projektu Zelená univerzita sa traja študenti doktorandského štúdia 

Prírodovedeckej fakulty UK zúčastnili na World Student Environmental Network´s 9th 

annual Global Summit University of Sussex a Keele University vo Veľkej Británii (1) a na 

Medzinárodnej letnej škole „Environmental Protection“ v Ľublane, v Slovinsku (2). 
 

UNICA EDULAB (predtým Bologna Lab) je platforma pre širokú diskusiu o nových 

perspektívach a trendoch v oblasti vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore a 

na zdieľanie problémov a výsledkov dobrej praxe. Zástupcom za UK je prof. RNDr. Michal 

Greguš, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy Fakulty managementu UK. 

Univerzita Komenského v Bratislave je členom medzinárodnej organizácie European Public 

Law Organisation (EPLO), ktorá je zameraná na kreovanie a šírenie originálnych myšlienok 

v oblasti medzinárodného, vnútroštátneho a európskeho verejného práva, osobitne 

ľudských práv a práva životného prostredia v širokom kontexte, s cieľom vytvárania 

podmienok pre novú, lepšiu činnosť demokratických inštitúcií. V rade riaditeľov EPLO 

zastupovala Univerzitu Komenského v Bratislave v roku 2016 prorektorka Mária Patakyová. 

Význam tejto medzinárodnej organizácie pre UK tkvie v možnostiach nadväzovania a 

rozvoja kooperácie vo vzdelávaní (European Law and Governance School, Academy of 

European Public Law, Academy of Transparency and Human Rights, Global Law and 

Governance Summer School), vo výskume formou  mnohostranných grantových  
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projektoch, organizovania a participácie na medzinárodných konferenciách (2016: Rights 

across Borders: Citizenship and Immigration in Europe), ako aj v publikačných aktivitách 

EPLO ako vydavateľa „European Review of Public Law“ „European Public Law Series“, 

„European Papers“, „Academy of European Public Law Series“, „European Environmental 

Law Series“, :Central and Eastern European Legal Studies“. 

Univerzita Komenského v Bratislave je členom Európskeho medziuniverzitného centra pre 

ľudské práva a demokratizáciu (EIUC), ktoré je interdisciplinárnym centrom excelencie 

založenej na spolupráci renomovaných univerzít zo všetkých členských štátov EÚ. Cieľmi 

Centra sú prispieť k ochrane ľudských práv a demokracie na globálnej úrovni 

prostredníctvom atraktívneho inovatívneho vzdelávanie a posilňovať demokraciu 

a implementáciu ľudských práv do života v celosvetovom rozsahu prostredníctvom úzkej 

kooperácie medzi študentmi, učiteľmi, výskumníkmi a profesionálmi v tejto oblasti. 

Univerzitu Komenského v Bratislave zastupovala v EIUC prorektorka Mária Patakyová. 

Ťažiskovým programom EIUC je európsky magisterský program EMA the Euroepan Master´s 

Programme in Human Rights and Democratisation, ktorý je jednoročným intenzívnym 

programom zameraným na vzdelávanie študentov z Európy, ale aj mimo nej, v ktorom sa 

kombinujú právne, politologické, historické, antropologické a filozofické  perspektívy 

s aktivitami zameranými na získavanie zručností nevyhnutných v oblasti ľudských práv 

a demokratizácie. Prvý semester sa vzdelávanie uskutočňuje v Benátkach, v centre EIUC, 

s hĺbkovým zameraním na inštitúcie, štandardy a mechanizmy v oblasti ľudských práv, 

kontexty globalizácie a bezpečnosti. V letnom semestri pokračuje vzdelávanie na niektorej 

zo 41  participujúcich univerzít, ktoré poskytujú osobitné semináre a dohliadajú nad 

výskumom vykonávaným v rámci vypracovania  záverečnej práce. Funkciu EMA Director 

v roku 2016 vykonávala na Univerzite Komenského v Bratislave prorektorka Mária 

Patakyová. 
 

Úspešne sa rozvíjala činnosť Konfuciovho inštitútu pri Univerzite Komenského (KI UK), ktorý 

bol založený v roku 2015. KI  je organizáciou pre podporu výučby čínštiny vo svete pri 

Ministerstve školstva ČĽR (v skratke HANBAN) zaradený do kategórie výskumných 

inštitútov. Jeho aktivity sa preto zameriavali na dva základné okruhy: výučba a 

popularizácia čínskeho jazyka a čínskej kultúry na Slovensku a výskumné a vedecké 

projekty zamerané na čínsky jazyk, históriu a kultúru. V uplynulom roku, v rámci činnosti 

KI UK, navštívila Univerzitu Komenského delegácia zo Shanghaia.  

Ďalšie aktivity  

Vedenie univerzity sponzorovalo v rozsahu vyplývajúcom z podpísaných bilaterálnych 

dohôd  aj 52. ročník letnej školy SAS (Studia Academica Slovaca), ktorý sa konal na 

Filozofickej fakulte UK v auguste 2016 a sponzorsky podporilo účasť 6 zahraničných 

študentov z partnerských univerzít (TSU Gruzínsko, Waseda Japonsko, Josai Japonsko, 

NSYSU Taiwan). 
 

V rámci programu SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Foundation) bolo v r. 2016 

udelených 6 štipendií pre doktorandov na 5-mesačný výskumný pobyt na vybranej 

zahraničnej univerzite a jedno magisterské podporné štipendium. Celková výška 

pridelených štipendií presiahla 40 000 USD. Niektorí doktorandi absolvujú výskumný pobyt 

až v roku 2017, nakoľko štipendiá sa udelili v rámci akademického roka 2016/2017. 
 

Aktívne pokračovala spolupráca s UNESCO formou činnosti dvoch katedier UNESCO,  ktoré 

boli zriadené na pôde UK: Katedra ľudských práv (FSEV UK) v roku 1992 a Katedra 

prekladateľstva a tlmočníctva (FiF UK a PdF UK) v roku 1998.  Novým podaním projektu v 

roku 2016, prihliadajúc na nové priority UNESCA, bola schválená UNESCO Katedra 

plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie UK (ako náhrada Katedry prekladateľstva a 
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tlmočníctva, kt. zanikla v roku 2015, zánikom zmluvy s UNESCO). Nová zmluva medzi 

UNESCO v Paríži a Univerzitou Komenského v Bratislave bola podpísaná do roku 2020. 
 

V záujme zlepšenia informovanosti študentov a doktorandov UK o možnostiach štúdia 

v  zahraničí zorganizovalo OMV v spolupráci so SAIA (Slovenskou Akademickou 

Informačnou Agentúrou) Informačný seminár o možnosti štipendií na pôde Rektorátu UK. 
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12 Systém kvality 

Externá evaluácia 

V nadväznosti na výsledky komplexnej akreditácie slovenských vysokých škôl ukončenej 

v roku 2015, uskutočňovala UK v roku 2016 činnosti reagujúce na odporúčania 

Akreditačnej komisie (AK). AK sa vo svojej hodnotiacej správe vyjadrila ku všetkým 

oblastiam činnosti univerzity a k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu všetkých 

študijných programov a o akreditáciu všetkých habilitačných konaní a konaní 

na  vymenovanie profesorov, v ktorých chce vysoká škola mať priznané práva. AK rovnako 

zhodnotila vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie. AK potvrdila plnenie všetkých 

hodnotených kritérií na UK. 

Podľa AK patrí medzi najsilnejšie stránky UK vysoká koncentrácia špičkových vedeckých 

tímov, medzinárodná reputácia a akceptácia, úspešnosť v získavaní grantov 

a mimorozpočtových zdrojov, podpora vedecko-výskumnej činnosti doktorandov 

a mladých vedcov, spolupráca s viacerými vedeckými pracoviskami nielen na Slovensku, 

ale aj v zahraničí. AK konštatovala, že UK má kvalitne vypracovaný dlhodobý zámer, 

vnútorný systém zabezpečenia kvality, systém knižničných služieb, kvalitnú vydavateľskú 

činnosť. Za pozitívne označila aj stavovské povedomie príslušnosti k univerzite 

u študentov.  

AK vnímala negatívne úroveň výstupov študentov doktorandského štúdia, nedostatočnú 

podporu kvalifikačného rastu mladších akademických pracovníkov, vysoký vek garantov, 

pôsobenie časti pedagógov na viacerých vysokých školách, neambicióznosť publikovať 

v zahraničnom prostredí, nízky podiel študijných programov v cudzom jazyku.  

Interný systém zabezpečovania kvality  

V súlade s prioritným postavením významu kvality na UK má UK vybudovaný komplexný 

interný systém jej zabezpečovania pokrývajúci všetky činnosti, ktoré UK uskutočňuje – 

oblasť vzdelávania, vedy a výskumu ako aj oblasť riadenia. Východiskom pre interný 

systém zabezpečovania kvality na UK sú európske normy a smernice (European Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education – ESG). Politika 

kvality je záväzná pre všetky súčasti UK a ich zamestnancov 

Základnými prvkami systému kvality na UK je Dlhodobý zámer UK na obdobie rokov 2014 

– 2024, ciele odvodené od tohto dlhodobého zámeru, pravidelné hodnotenia plnenia 

stanovených cieľov, návrhy korektívnych opatrení a prípadné aktualizácie cieľov. 

Základným nástrojom interného systému zabezpečenia kvality je Príručka kvality UK, ktorá 

je súčasťou komplexnej vnútornej legislatívy inštitucionálne zabezpečujúcej systém kvality.  

Podľa nej nesie na úrovni univerzity zodpovednosť za prípravu, implementáciu a riadny 

chod systému kvality rektor, na úrovni fakulty nesie zodpovednosť za kvalitu dekan. 

Vedenie fakúlt a vedenie ďalších súčastí UK je zodpovedné za realizáciu a implementáciu 

opatrení v oblasti zabezpečenia kvality na fakultnej úrovni, v súlade s opatreniami na úrovni 

vrcholového manažmentu UK. Na jednotlivých fakultách a súčastiach UK sú kompetentní 

zamestnanci, tzv. koordinátori kvality, najčastejšie prodekanky alebo prodekani, ktorých 

vedenie fakulty poverilo koordináciou činností v oblasti riadenia kvality; títo súčasne 

zastupujú fakultu (súčasť univerzity) v celouniverzitnom orgáne Rada pre kvalitu UK (RK 

UK) – poradnom orgáne rektora UK. 

Akreditačná komisia v rámci svojho hodnotenia vnútorného systému kvality UK a jeho 

uplatňovania zhodnotila ciele stanovené dokumentom o vnútornom systéme zabezpečenia 

kvality ako realistické a dobre definované. Konštatovala, že UK si uvedomuje svoje silné a 
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slabé stránky a je schopná zodpovedne kontrolovať kvalitu vzdelávacej a vedecko-

výskumnej práce a prispievať k jej zlepšeniu. 

Rada pre kvalitu UK  

RK UK v súlade so svojim štatútom pripravuje, koordinuje, kontroluje a hodnotí tvorbu, 

implementáciu a uplatňovanie vnútorného systému hodnotenia kvality na UK. RK UK taktiež 

pripravuje návrhy kritérií, metód merania a hodnotenia kvality a podnety na jej kontinuálne 

zlepšovanie. Predsedom RK UK je prorektor pre rozvoj UK. V roku 2016 tvorilo RK UK 23 

členov - prorektorov UK, zástupcov fakúlt a súčastí UK, zástupcu AS UK a zástupcu 

študentov UK.  

Členovia RK UK: 

RUK doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. predseda; prorektor pre rozvoj  

RUK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prorektorka pre študijné veci 

RUK prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.  
prorektor pre vedeckovýskumnú 

činnosť a doktorandské štúdium 

RUK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. 
prorektor pre informačné 

technológie 

RUK 
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, 

PhD. 

prorektorka pre medzinárodné 

vzťahy 

RUK prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. prorektorka pre legislatívu 

RUK PhDr. Daniela Gondová riaditeľka Akademickej knižnice UK 

RUK Mgr. Peter Miazdra 
riaditeľ Centra informačných 

technológií UK 

ŠČ AS RNDr. Eva Viglašová doktorandka PriF UK 

AS UK   

LF UK doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. 

prodekanka pre výchovno-

vzdelávaciu činnosť pre 1. až 3. 

ročník v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo v slovenskom 

jazyku a pre kvalitu a modernizáciu 

výučby; 

LF UK prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. 

prodekanka pre výchovno-

vzdelávaciu činnosť pre 4. až 6. 

ročník v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo v slovenskom 

jazyku; 

PraF UK 
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. (do 

31.3.2016) 

prodekan pre grantovú činnosť, 

spoluprácu s inými vednými odbormi 

na univerzite, edičnú a vydavateľskú 

činnosť a rozvoj a hodnotenie fakulty 

FiF UK doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD. prodekan pre rozvoj 

PriF UK doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.  
prodekan pre rozvoj fakulty a 

informačné technológie 

PdF UK PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. prodekanka pre vzdelávanie 

FaF UK doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH  

prvý prodekan a prodekan pre 

výchovno-vzdelávaciu činnosť a 

doktorandské štúdium 

FTVŠ UK 
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, 

PhD. 
katedra atletiky 
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JLF UK 
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., 

mim. prof.  
prodekan pre rozvoj fakulty 

FMFI UK doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. 
prodekanka pre pregraduálne 

štúdium 

RKCMBF 

UK 
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. študijný prodekan 

EBF UK doc. Mgr. František Ábel, PhD.  katedra Novej zmluvy 

FM UK doc. Ing. Ján Papula, PhD. 
podpredseda RK UK; Katedra 

stratégie a podnikania FM 

FSEV UK doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. prodekan pre štúdium 

Tajomníčka 

RUK Ing. Jana Jirsáková vedúca Oddelenia stratégií a analýz 

V roku 2016 uskutočňovala Rada pre kvalitu UK svoju činnosť v súlade so schváleným 

Plánom činnosti RK UK na rok 2016, ktorého nosnou agendou bola štandardizácia procesov 

riadenia systému kvality a prehĺbenie implementácie systému zabezpečovania kvality 

v  rámci každodennej činnosti univerzity. RK UK zasadala v roku 2016 trikrát.  

Na zasadnutí dňa 10. 2. 2016 RK UK o. i. prerokovala materiál Priority rozvoja 

a zabezpečovania kvality na UK. Obsahom materiálu a záverom stretnutia boli formulované 

priority a návrhy opatrení RK UK podporujúcich postupnú implementáciu existujúceho 

rámca v oblasti Vzdelávanie.  

V úvode zasadnutia dňa 4. 5. 2016 schválila RK UK novelu Rokovacieho poriadku RK UK, 

ktorej predmetom boli úpravy umožňujúce vyššiu efektivitu a operatívnosť činnosti RK UK. 

RK UK schválila aj Plán činnosti RK UK na rok 2016. Nosnou témou rokovania bola, 

v nadväznosti na predchádzajúce stretnutie, diskusia ku kritériám v oblasti kvality 

vzdelávania, na základe sumarizovaných podnetov a názorov členov RK UK. Výsledkom 

rozsiahlej diskusie k rôznym aspektom hodnotenia kvality vzdelávania, výučby a 

vyučujúceho na UK boli odporúčania RK UK na prioritizáciu užšieho súboru vybraných 

ukazovateľov kvality vyučujúceho a kvality vzdelávania, zhoda na potrebe jednotnej formy 

ich celouniverzitného zberu, monitorovania a vyhodnocovania, ako aj stanovenie 

periodicity a harmonogramu ich zberu. Ďalším bodom programu bola prezentácia prípadu 

dobrej praxe – Kvalita v Centre informačných technológií UK. Záverom predseda RK UK 

informoval členov RK UK o realizácii zamestnaneckej ankety na RUK ako aj o možnosti 

zoznámiť sa s jej výsledkami.  

Na zasadnutí dňa 24. 11. 2016 venovala RK  UK svoju pozornosť analýze dlhodobého 

postavenia UK v najvýznamnejších medzinárodných rankingových rebríčkoch a ich 

hodnotiacim kritériám so zvláštnym dôrazom na porovnanie váhy scientometrických 

a iných hodnotiacich kritérií. Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské 

štúdium UK prezentoval najaktuálnejšie informácie o zámeroch a  trendoch štátnej politiky 

v oblasti nastavenia celonárodných parametrov hodnotenia vedecko-výskumného výkonu. 

Členovia RK UK konštatovali potrebu previazania interného systému zabezpečovania 

kvality UK v oblasti vedy a výskumu so vznikajúcou novou národnou metodikou. Ďalším 

bodom programu bola prezentácia analýzy dlhodobého trendu spätnej väzby študentov UK 

na základe hodnotenia kľúčových ukazovateľov výkonu Trendence Graduate Barometer. 

Členovia RK UK predniesli svoje návrhy na Plán úloh RK UK na rok 2017. Výs ledkom 

rokovania boli konkrétne odporúčania RK UK v nadväznosti na prerokované témy. 

Kvalita vzdelávania 

Za zabezpečovanie kvality v oblasti vzdelávania zodpovedá na UK prorektor pre 

vzdelávaciu činnosť. Na fakultách dekani/prodekani pre študijné záležitosti. Kvalitu 
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vzdelávania na UK validuje externá evaluácia Akreditačnou komisiou a takisto 

aj každoročné zhodnotenie v správe Hodnotenie vzdelávacej činnosti na Univerzite 

Komenského v Bratislave, ktorá sa prerokúva vedením UK, Kolégiom rektora a Vedeckou 

radou UK. UK v nej pravidelne monitoruje celý edukačný proces a navrhuje opatrenia na 

jeho zlepšenie. Jedným z množstva nástrojov, ktoré sa v tomto prípade využívajú je aj 

spätná väzba. Študenti UK sa už 6 rokov zapájajú do projektu Trendence Graduate 

Barometer, európskeho študentského dotazníka, ktorý poslucháčom umožňuje vyjadriť svoj 

názor na témy týkajúce sa kariéry a vzdelávania. Výsledky následne poskytujú nielen 

objektívnu spätnú väzbu a impulz na korekčné opatrenia, ale aj možnosť porovnania svojho 

výkonu s ostatnými vysokými školami na Slovensku a v Európe. V roku 2016 sa na tejto 

študentskej aktivite zúčastnilo 2 402 študentov UK zo 7 777 študentov zo SR a 300 000 

študentov z Európy. Naši študenti boli len priemerne spokojní s našou univerzitou, aj keď 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom dosiahla UK v celkovom hodnotení zlepšenie. Aj 

naďalej najväčšie nedostatky vidia študenti v neprepojenosti štúdia na prax. Popri 

nedostatkoch v príprave na prax výsledky prieskumu upozornili aj na nedostatky 

v  dostupnosti Wifi, počítačov, v ich kvalite, ale aj v dostupnosti literatúry, jej dostatočného 

výberu a aktuálnosti ponuky. Vyjadriť svoj názor na vyučovací proces a aj na pedagóga 

ponúkajú tiež jednotlivé fakulty UK, ktoré či už po ukončení každého semestra alebo po 

ukončení akademického roka zbierajú od študentov spätnú väzbu v podobe študentskej 

ankety. Jej vyhodnotenie potom necháva priestor na diskusiu, v čom je potrebné sa zlepšiť 

a s čím sú študenti spokojní a vo väčšine prípadov prináša aj želaný efekt.  

Kvalita vedy a výskumu 

Za zabezpečovanie kvality v oblasti vedy a výskumu zodpovedá na UK prorektor pre 

vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium v spolupráci s dekanmi a prodekanmi 

pre vedeckovýskumnú činnosť. Každoročne vypracováva Správu o vedecko-výskumnej 

činnosti a doktorandskom štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorú predkladá 

na rokovanie Vedeckej rady UK. V roku 2016 pokračoval prorektor pre vedeckovýskumnú 

činnosť a doktorandské štúdium v cielených aktivitách za účelom dosiahnutia dlhodobých 

zámerov a zabezpečenia kvality v oblasti vedy a výskumu na UK. V tomto kontexte 

pripravila UK spolu so Slovenskou akadémiou vied, Styčnou kanceláriou SR pre výskum a 

vývoj v Bruseli a European Research Council (ERC) podujatie ERC Day in Slovakia, za účasti 

prezidenta ERC prof. Jean-Pierra Bourguignona, ktorého cieľom bolo podporiť a prispieť 

k stimulujúcim podmienkam slovenských vedcov pre získavanie finančných prostriedkov 

na špičkový výskum prostredníctvom grantového systému ERC v rámci programu Horizont 

2020. ERC grant je najprestížnejším grantom, ktorý môže vedec v Európe získať. ERC je 

značkou kvality. Ponúka nezávislosť, uznanie, možnosť zviditeľnenia sa. Grantovú schému 

tvoria 3 základné druhy grantov (Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants). 

Prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium upozornil vo svojom 

príspevku na skutočnosť, že Slovensko patrí medzi najmenej úspešné krajiny v získavaní 

ERC grantov a zdôraznil nevyhnutnosť vytvárania tvorivého konkurenčného akademického 

prostredia a zlepšovania kvality doktorandského štúdia. Ďalším odkazom podujatia bola 

potreba podporiť z národných zdrojov tie projekty, ktoré získali v rámci ERC najlepšie 

hodnotenie v kategórii A, avšak neboli financované. Mnohé členské štáty EÚ využívajú tento 

mechanizmus s cieľom podporiť talenty, ktoré už pre nich našlo ERC. 

Vysokú kvalitu vedy a výskumu na UK potvrdila v roku 2015 AK, ktorá na UK identifikovala 

19 špičkových vedeckých tímov. Vo svetovom meradle si UK udržiava stabilné hodnotenia 

- Center for World University Rankings (CWUR) 637. miesto z 25 000+ hodnotených škôl; 

University Ranking by Academic Performance (URAP) 545. miesto z 20 000 univerzít; 

Webometrics (Ranking Web of World Universities, RWWU) 752. miesto z 26 000 + 

hodnotených škôl. 
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Špičkový výskum a najmä prepojenie s praxou pomáhajú na UK zabezpečovať vedecké 

centrá BioMed v Martine, Vedecký park UK a Centrum pre nukleárne a urýchľovačové 

technológie (CENTA). 

Kvalita riadenia 

Za zabezpečovanie kvality v oblasti riadenia zodpovedá na UK prorektor pre rozvoj a na 

fakultách dekani/prodekani pre rozvoj. Skvalitňovanie riadenia UK je jednou z  hlavných 

priorít Dlhodobého zámeru UK na roky 2014 – 2024. V oblasti kvality riadenia sa v roku 

2016 venovala pozornosť monitoringu plnenia strategických zámerov a ich aktualizácii. 

V súlade s dlhodobým zámerom bol prijatý Etický kódex UK a bola zrealizovaná 

zamestnanecká anketa. Kľúčová pozornosť bola venovaná implementácii a  štandardizácii 

procesov interného systému  zabezpečovania kvality na UK. UK aj naďalej aktívne usilovala 

o vytváranie svojho pozitívneho mediálneho obrazu. V rámci napĺňania strategického cieľa 

v oblasti informatizácie sa vedenie UK venovalo príprave prípadovej štúdie na obstaranie 

informačného systému novej generácie. V medziach disponibilných finančných mantinelov 

sa UK nepretržite usiluje o obnovu a údržbu svojich priestorov. V roku 2016 bola začatá aj 

významná rekonštrukcia pamiatkového objektu na Šafárikovom námestí, v rámci ktorej má 

byť odstránený havarijný stav inžinierskych sietí a zrekonštruované suterénne priestory, 

v ktorých sa nachádza jedáleň. Rovnako bola zrekonštruovaná časť  historických okien na 

budove na Šafárikovom námestí. V roku 2017 bude realizovaný projekt modernizácie 

informačnej a komunikačnej infraštruktúry, ktorého prípravou sa vedenie UK zaoberalo 

v roku 2016. Vedenie UK a vedenia jednotlivých fakúlt sa intenzívne zaoberali internou 

metodikou rozdelenia štátnej dotácie tak, aby boli zabezpečené všetky úlohy,  činnosti 

a rozvojové zámery UK, čo je pri 13 fakultách s množstvom špecifík mimoriadne náročné. 

Zároveň sa čelní predstavitelia UK zapojili aj do návrhu metodiky štátneho rozpočtu, ktorá 

by mala zaručiť zmysluplné rozdelenie štátnych dotácií medzi jednotlivé vysoké školy 

v súlade s prioritami vysokoškolskej politiky vlády. 

Európsky kontext 

UK sa definuje ako národná, ale aj ako európska univerzita. S ohľadom na to v oblasti 

zabezpečovania kvality dôsledne monitoruje a vo svojej činnosti reflektuje najnovšie 

európske trendy a štandardy v oblasti kvality vysokoškolského vzdelávania a výskumu. 

Bolonský proces a iniciatíva EUA European Standards and Guidelines 2015 (ESG 2015) ako 

aj Európskej komisie European Human Resources Strategy for Reaserchers (HRS4R) 

predstavujú v tejto oblasti základný európsky rámec. Nové poznatky v oblasti kvality 

poskytujú pravidelné medzinárodné fóra pre zabezpečenie kvality, ktoré organizujú EK, 

ENQA, ESU, EUA a EURASHE a ktorých sa zástupcovia UK zúčastňujú. Obohatením sú aj 

voľne prístupné webináre, ktoré pravidelne organizuje EUA, pri príležitosti verejnej diskusie 

k novým návrhom v oblasti kvality vzdelávania. 
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13 Kontaktné údaje 

Sídlom UK je Bratislava, Šafárikovo námestie 6, PSČ: 814 99.  

Webovým sídlom je www.uniba.sk. 

Identifikačné číslo UK: 00397865. 

Registračné číslo UK pre DPH: SK 2020845332, DIČ: 2020845332. 

http://www.uniba.sk/
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14 Sumár  

Výročná správa o činnosti UK bilancuje činnosť UK za rok 2016 a nadväzuje na výročné 

správy za predchádzajúce roky. Zachytáva nielen všetky najdôležitejšie skutočnosti za rok 

2016, ale aj vývojové trendy hlavných ukazovateľov. 

V oblasti vzdelávacej činnosti ponúkala univerzita záujemcom o štúdium v bakalárskom, 

magisterskom, doktorskom aj doktorandskom stupni spolu 980 (709)* študijných 

programov, v ktorých má priznané právo udeľovať príslušný akademický titul. Univerzita si 

napriek poklesu počtu študentov o 291 stále zachováva postavenie najväčšej a národnej 

univerzity: v akademickom roku 2015/2016 na nej študovalo 24 184 (24 475) študentov 

vysokoškolského štúdia, čo predstavuje približne 15,98 % všetkých študentov verejných, 

súkromných a štátnych vysokých škôl na Slovensku. 

V preferovanej dennej forme vysokoškolského štúdia bol zaznamenaný pokles počtu 

študentov o 949 na 20 933 študentov. V externej forme študovalo 3 252 študentov, čo je o 

369 študentov menej ako v roku 2015. Študenti v externej forme štúdia tak predstavovali 

13,45 % všetkých študentov univerzity. 

V počte študentov z cudziny bol zaznamenaný pokles o 50 študentov vo všetkých stupňoch 

štúdia 2 637, ktorí pochádzali z viac ako 70 krajín. Predstavujú približne 10,9 % všetkých 

študentov UK, ale najmä 24,54 % všetkých zahraničných študentov na slovenských 

vysokých školách. 

V doktorandskom štúdiu na UK študovalo 1 888 študentov, čo je viac ako 25,50 % výkonu 

vysokých škôl na Slovensku. 

Počet absolventov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia na fakultách Univerzity 

Komenského v roku 2016 bol 7 210 (7 334). V prvých dvoch stupňoch vysokoškolského 

vzdelávania to bolo 6 697 (6 880) absolventov. Akademický titul „philosophiae doctor“ za 

ukončenie štúdia v treťom stupni získalo 513 (454) absolventov, čo predstavuje 28,97 %-

ný podiel v SR. 

Na kvalitu štúdia na UK poukazuje aj fakt, že podľa štatistiky Ústredia práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Bratislave k decembru 2016 bolo vykazovaných za obdobie 7 až 9 mesiacov 

ako nezamestnaných iba 150 absolventov našej univerzity. 

V oblasti vedy a výskumu UK získala v roku 2016 v rámci projektov VEGA, KEGA, APVV a 

ostatných domácich projektov a grantov spolu 7 795 995 €, z toho 7 655 955 € bežné 

výdavky a 140 000 € kapitálové výdavky. 

V rámci podpory vedecko-výskumnej činnosti udeľuje rektor UK od r. 1997 pre mladých 

vedeckých pracovníkov a doktorandov Granty UK. V r. 2016 z podaných 474 projektov ich 

získalo uvedený grant 288 a boli im pridelené prostriedky vo výške 273 760 €. 

Na UK pôsobilo 305 (294) VŠ učiteľov s funkčným zaradením profesor. 

* údaj v zátvorke uvádza dáta za rok 2015. 
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Príloha 1: Zoznam vymenovaných docentov, profesorov, doktorov vied, doctorov honoris 
causa a emeritných profesorov na UK v roku 2016* 

Zoznam docentov 

1. MUDr. Regina Demlová, PhD.  LF UK 

2. Mgr. Pavol Bokes, PhD.  FMFI UK 

3. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.  FiF UK 

4. PhDr. PaedDr. Tomáš Gregor, PhD.  FiF UK 

5. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.  PriF UK 

6. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.  PraF UK 

7. RNDr. Dana Dojčáková, rod. Gabriková, PhD.  PraF UK 

8. PhDr. Viera Kováčová, PhD.  FiF UK 

9. MUDr.Martin Černák, PhD.  LF UK 

10. MUDr. Tomáš Koller, PhD.  LF UK 

11. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.  FMFI UK 

12. Mgr. Andrea Bilková, PhD.  FaF UK 

13. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.  FM UK 

14. Ing. Zdenko Stacho, PhD.  FM UK 

15. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.  FMFI UK 

16. RNDr. Mária Trnovská, PhD.  FMFI UK 

17. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.  FMFI UK 

18. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.  PriF UK 

19. Mgr. Andrzeh Borkowski  FiF UK 

20. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.  FM UK 

21. RNDr. Michal Greguš, PhD.  FM UK 

22. MUDr. Jozef Bartunek, PhD.  LF UK 

23. Mgr. Michal Gallay, PhD.  PriF UK 

24. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.  PriF UK 

25. MUDr. Štefan Sivák, PhD.  JLF UK 

26. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.  FaF UK 

27. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.  FaF UK 

28. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.  PriF UK 

29. PaedDr. RNDr. Viktor Bielik, PhD.  FTVŠ UK 

30. RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.  PriF UK 

31. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.  PriF UK 

32. RNDr. Andrea Straková-Fedorková, PhD.  PriF UK 

33. MUDr. Anton Dzian, PhD.  JLF UK 

34. RNDr. Jozef Hatok, PhD.  JLF UK 

35. PhDr. Juraj Podoba, CSc.  FSEV UK 

36. Ing. Maroš Gregor, PhD.  FMFI UK 

37. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.  LF UK 

38. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.  PraF UK 

39. JUDr. Radomír Jakab, PhD.  PraF UK 

40. Mgr. Ján Škrobák, PhD.  PraF UK 
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Zoznam profesorov 

1. doc. Mgr. Michal Chabada, PhD. FiF UK 

2. doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD. FiF UK 

3. doc. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. FMFI UK 

4. doc. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc. FMFI UK 

5. doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. PraF UK 

6. doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. FMFI UK 

7. doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD. LF UK 

8. doc. MUDr. Jana Plevková, PhD. JLF UK 

9. doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. FiF UK 

10. doc. MUDr. Michal Mego, PhD. LF UK 

11. doc. RNDr. Roman Aubrecht, Dr. PriF UK 

12. doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc. LF UK 

13. doc. JUDr. Marek Števček, PhD. PraF UK 

14. doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD. LF UK 

15. doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. FaF UK 

16. doc. MUDr. Martin Kanovský, PhD. FSEV UK 

17. doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH FaF UK 

18. doc. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc. PriF UK 

   

 

Zoznam doctor honoris causa 

1.  Prof. Juriy Wladimiroff, Univerzita Cambridge 

 

Zoznam emeritných profesorov  

1. prof. RNDr. Martin Chovan, CSc. PriF UK 

2. prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc. FMFI UK 

3. prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc. FMFI UK 

4. prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. FMFI UK 

5. prof. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc. FMFI UK 

6. prof. Ing. Milan Noga, DrSc. FMFI UK 

7. prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc. FMFI UK 

8. prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. FMFI UK 

9. prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. FMFI UK 

 

* ak nie je uvedená fakulta UK, menovaný nie je zamestnancom UK 
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Príloha 2: Legislatívna činnosť na UK v r. 2016 

Vnútorné predpisy 

- Vnútorný predpis č. 1/2016 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného 

a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2016/2017 

- Vnútorný predpis č. 2/2016 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 9/2009 Smernica 

rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 5 

- Vnútorný predpis č. 3/2016 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci 

programu Európskeho spoločenstva Erasmus+ 

- Vnútorný predpis  č. 4/2016 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 1/2016 Smernici 

rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK 

v akademickom roku 2016/2017 

- Vnútorný predpis č. 5/2016 Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 25/2014 Smernici 

rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK 

v akademickom roku 2015/2016 

- Vnútorný predpis č. 6/2016 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 10/2014 Smernici 

rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia 

na UK 

- Vnútorný predpis č. 7/2016 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 10/2014 Smernice 

rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia 

na UK v znení dodatku č. 1 

- Vnútorný predpis č. 8/2016 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 25/2014 Smernice 

rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK 

v akademickom roku 2015/2016 v znení dodatkov č. 1 a 2 

- Vnútorný predpis č. 9/2016 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 1/2016 Smernice 

rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK 

v akademickom roku 2016/2017 v znení dodatku č. 1 

- Vnútorný predpis č. 10/2016 Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá 

rozdeľovania ubytovacej kapacity UK  

- Vnútorný predpis č. 11/2016 Smernica rektora UK, ktorou sa zrušuje VP č. 23/2008 

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so 

štúdiom zahraničných študentov na UK v znení dodatku č. 1 

- Vnútorný predpis č. 12/2016 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 13/2013 

Smernici rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK 

- Vnútorný predpis č. 13/2016 schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 20/2014 Rokovací 

poriadok Akademického senátu UK 

- Vnútorný predpis č. 14/2016 schválený AS UK Úplné znenie VP č. 20/2014 Rokovací 

poriadok Akademického senátu UK v znení dodatku č. 1 

- Vnútorný predpis č. 15/2016 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 13/2013 Zásady 

rigorózneho konania na UK v znení dodatku č. 1 

- Vnútorný predpis č. 16/2016 Smernica rektora UK o vytváraní spoločných 

vedeckovýskumných pracovísk na UK 

- Vnútorný predpis č. 17/2016 Smernica rektora UK Dodatok č. 6 k VP č. 9/2009 Smernici 

rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK 

- Vnútorný predpis č. 18/2016 Smernica rektora UK o vypracovaní požiarnych 

identifikačných kariet na UK 

- Vnútorný predpis č. 19/2016 schválený AS UK  Dodatok č. 3 k VP č. 8/2013 Študijný 

poriadok UK 

- Vnútorný predpis č. 20/2016 schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 9/2013 Štipendijný 

poriadok UK 
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- Vnútorný predpis č. 21/2016 Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 10/2009 

Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK 

- Vnútorný predpis č. 22/2016 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 10/2009 Smernice 

rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK v znení dodatkov č. 

1 až 4 

- Vnútorný predpis č. 23/2016 Smernica rektora UK Etický kódex UK 

- Vnútorný predpis č. 24/2016 Smernica rektora UK Rokovací poriadok Etickej rady UK  

- Vnútorný predpis č. 25/2016 Smernica rektora UK Dodatok č. 7 k VP č. 9/2009 Smernici 

rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK 

 

Príkazy vydané rektorom 

 

- Príkaz rektora UK č. 1/2016 Plán dovoleniek na rok 2016 

- Príkaz rektora UK č. 2/2016 Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 4/2015 k vykonávaniu 

základnej finančnej kontroly na UK 

- Príkaz rektora UK č. 3/2016 Harmonogram ubytovacieho procesu na akademický rok 

2016/2017 

- Príkaz rektora UK č. 4/2016 Úplné znenie príkazu rektora UK č. 4/2015 k vykonávaniu 

základnej finančnej kontroly na UK v znení dodatku č. 1 

- Príkaz rektora UK č. 5/2016 Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 8/2008 o postupe pri 

uzatváraní zmlúv o ubytovaní 

- Príkaz rektora UK č. 6/2016 na vykonanie dohľadu nad ochranou osobných údajov na 

Rektoráte UK 

- Príkaz rektora UK č. 7/2016 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov na UK 

 

Prehľad zmien vnútorných predpisov 

 

- Vnútorný predpis č. 1/2016 bol zmenený dodatkom č. 1 

- Vnútorný predpis č. 25/2014 bol zmenený dodatkom č. 2 

- Vnútorný predpis č. 10/2014 bol zmenený dodatkom č. 1 

- Vnútorný predpis č. 11/2016 zrušil vnútorný predpis č. 23/2008 

- Vnútorný predpis č. 13/2013 bol zmenený dodatkom č. 1 

- Vnútorný predpis č. 20/2014 bol zmenený dodatkom č. 1 

- Vnútorný predpis č. 9/2009 bol zmenený dodatkom č. 6 

- Vnútorný predpis č. 8/2013 bol zmenený dodatkom č. 3 

- Vnútorný predpis č. 9/2013 bol zmenený dodatkom č. 2 

- Vnútorný predpis č. 10/2009 bol zmenený dodatkom č. 4 

- Vnútorný predpis č. 9/2009 bol zmenený dodatkom č. 7 
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Príloha 3: Zoznam zahraničných univerzít, s ktorými má UK zmluvy o spolupráci 

Belgicko: 
- Ghent University 

Bulharsko: 
- Univerzita sv. Kliment Ohridski Sofia 

Česká republika: 
- Univerzita Karlova Praha 
- Masarykova univerzita Brno 
- Slezská univerzita v Opavě  
- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

Francúzsko:  
- Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand 
- Université Bordeaux 1 Sciences et Technologie 
- Université Victor Segalen, Bordeaux 2 
- Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3 
- Université Marc Bloch, Strasbourg 
- Université Paris-Sud XI 
- Institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Montpellier 

Grécko: 
- Aristotle University, Thessaloniki 
- National & Kapodistrian University of Athens 

Gruzínsko: 
- Ivane Javakshvili Tbilisi State University 

Holandsko:  
- University of Groningen 

Chorvátsko:  
- University of Zagreb 

Izrael:  
- Tel Aviv University 

Japonsko: 
- Waseda University 
- Shizuoka University, Japonsko 
- Josai University + Josai International University 

Južná Kórea: 
- Hankuk University of Foreign Studies 

Kanada:  
- Carleton University, Ontario 
- University of Ottawa, Ontario 

Maďarsko:  
- Eötvös Loránd University Budapest 

Nemecko:  
- Universität Bremen 
- Martin Luther Universität Halle-Wittenberg 
- Universität Regensburg  

Poľsko:  
- Jagiellonian University Kraków 
- University of Silesia Katowice 
- University of Lodz 
- Warsaw University 
- University of Olsztyn 

Rakúsko:  

http://www.ugent.be/en
http://www.uni-sofia.bg/
http://www.cuni.cz/
http://www.muni.cz/
http://www.slu.cz/
http://www.vfu.cz/
http://www.univ-bpclermont.fr/
http://www.u-bordeaux1.fr/
http://www.u-bordeaux2.fr/
http://www.montaigne.u-bordeaux.fr/
http://www-umb.u-strasbg.fr/
http://www.u-psud.fr/
http://www.montpellier.iufm.fr/internet/site/
http://www.auth.gr/
http://www.uoa.gr/
http://www.tsu.edu.ge/en/
http://www.rug.nl/
http://www.unizg.hr/
http://www.tau.ac.il/
http://www.waseda.ac.jp/index-e.html
http://www.shizuoka.ac.jp/
http://www.carleton.ca/
http://www.uottawa.ca/
http://www.elte.hu/
http://www.uni-bremen.de/
http://www.uni-halle.de/
http://www.uni-regensburg.de/
http://www.uj.edu.pl/
http://www.us.edu.pl/
http://www.uni.lodz.pl/
http://www.uw.edu.pl/
https://www.uniba.sk/http:/
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- Universität Wien 
- Karl-Franzes Universität Graz 
- Leopold-Franzens Universität Innsbruck 

Rumunsko: 
- Lucian Blaga University Sibiu 

Rusko:  
- M. V. Lomonosov State University  

Slovinsko:  
- University of Ljubljana 

Srbsko: 
- University of Belgrade 
- University of Novi Sad 

Španielsko:  
- Complutense University of Madrid 

Taliansko:  
- University of Bari 
- University of Padova 
- University of Trieste 
- University of Udine  

Taiwan: 
- National Sun Yat-sen University 
- National Cheng Kung University 

Turecko:  
- Bogazici University 

Ukrajina:  
- National Taras Shevchenko University of Kyiv 

USA: 
- Covenant College, Georgia 
- University of Georgia, Georgia 
- University of Northern Iowa, Cedar Falls, Iowa 
- University of New Orleans, Louisiana 
- Montclair State University, New Jersey 
- New York University, New York 
- Lake Erie College, Ohio 
- Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvania 
- Slippery Rock University, Pennsylvania 
- City University Bellevue, Washington (špeciálna zmluva) 
  

http://www.univie.ac.at/
http://www.kfunigraz.ac.at/
http://www.uibk.ac.at/
http://www.ulbsibiu.ro/ro/html/main.htm
http://www.msu.ru/en
http://www.uni-lj.si/
http://www.ucm.es/
http://www.uniba.it/
http://www.unipd.it/
http://www.univ.trieste.it/
http://www.uniud.it/
http://www.oia.nsysu.edu.tw/english/index.php
http://www.boun.edu.tr/
http://www.univ.kiev.ua/
http://www.covenant.edu/
http://www.uga.edu/
http://www.uni.edu/
http://www.uno.edu/
http://www.montclair.edu/
http://www.nyu.edu/
http://www.lec.edu/
http://www.iup.edu/
http://www.sru.edu/
http://www.cityu.edu/
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Príloha 4: Najvýznamnejšie výsledky vedy na UK v r. 2016 

LEKÁRSKA FAKULTA UK 

 

Čierna, Zuzana - Mego, Michal - Miškovská, Věra - Macháleková, Katarína - Chovanec, 

Michal - Světlovská, Daniela - Kaľavská, Katarína - Rejleková, Katarína - Macák, Dušan - 

Špánik, Stanislav - Ondruš, Dalibor - Kajo, Karol - Mardiak, Jozef - Babál, Pavel: Prognostic 

value of programmed-death-1 receptor (PD-1) and its ligand 1 (PD-L1) intesticular germ cell 

tumors. In: Annals of Oncology. - Vol. 27, No. 2 (2016), s. 300-305. 

 

Mravec, Boris - Lejavová, Katarína - Vargovič, Peter - Ondičová, Katarína - Horváthová, 

Ľubica - Novák, Petr - Manz, Georg - Filipčík, Peter - Novák, Michal - Kvetňanský, Richard : 

Tauopathy in transgenic (SHR72) rats impairs function of central noradrenergic system and 

promotes neuroinflammation. In: Journal of Neuroinflammation [elektronický zdroj]. - Vol. 

13 (2016), Art. No. 15 [17 s.] [online] 

 

Šimko, Fedor - Baka, Tomáš - Paulis, Ľudovít - Reiter, Russel J. : Elevated heart rate and 

nondipping heart rate as potential targets for melatonin: a review. In: Journal of Pineal 

Research. - Vol. 61, No. 2 (2016), s. 127-137. 

 

Šteňo, Andrej - Jezberová, Michaela - Hollý, Vladimír - Timárová, Gabriela - Šteňo, Juraj: 

Visualization of lenticulostriate arteries during insular low-grade glioma surgeries by 

navigated 3D ultrasound power Doppler:technical note. In: Journal of Neurosurgery. - Vol. 

125, No. 4 (2016), s. 1016-1023. 

 

Valentová, Miroslava - von Haehling, Stephan - Bauditz, Juergn - Doehner, Wolfram - Ebner, 

Nicole - Bekfani, Tarek - Elsner, Sebastian - Sliziuk, Veronika - Scherbakov, Nadja - Murín, 

Ján - Anker, Stefan D. - Sandek, Anja : Intestinal congestion and right ventricular 

dysfunction: a link with appetite loss, inflammation, and cachexia in chronic heart failure. 

In: European Heart Journal. - Vol. 37, No. 21 (2016), s. 1684-1691. 

 

PRÁVNICKÁ FAKULTA UK 

 

Čunderlík Čerbová, Veronika: Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi : vedecká 

monografia. Praha : Leges, 2016. - 176 s. ISBN 978-80-7502-130-4 

 

Hodás, Milan: Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu : (a niektoré súčasné 

výzvy). Bratislava : História ľudských práv, 2016. -  429 s. ISBN 978-80-972218-0-5 

 

Lysý, Miroslav: Husitská revolúcia a Uhorsko. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - 201 s. 

ISBN 978-80-8168-503-3 

 

Mrva, Michal – Turčan, Martin: Interpretácia a argumentácia v práve. Bratislava : Wolters 

Kluwer, 2016. - 195 s. ISBN 978-80-8168-390-9 

 

Števček, M. – Ficová, S. – Baricová, J. – Mesiarkinová, S. – Bajánková, J. – Tomašovič, M. 

a kol.: Civilný sporový poriadok : komentár. Praha : C. H. Beck, 2016. - 1516 s. ISBN 978-

80-7400-629-6 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK 

 



 

119 
 

Hanzel, Igor [UKOFILG] (100%) : Studies in the methodology of science. - 1. vyd. - Frankfurt 

am Main : Peter Lang, 2016. - 300 s. Lit. 453 zázn. ISBN 978-3-631-66511-4 

 

Hurbanič, Martin [UKOFIHS] (100%) : Konstantinopol 626 : poslední bitva antiky. - 1. vyd. - 

Praha : Academia, 2016. - 743 s. - (Historie) Lit. 701 zázn. ISBN 978-80-200-2559-3 

 

Marková, Dagmar (50%) - Čechová, Daniela [UKOFIPS] (50%): Adlerian ethics : applications 

in counselling and psychotherapy. - [1. vyd.]. - Croydon : Adlerian society UK, 2016. - 156 

s. Lit. 174 zázn. ISBN 978-0-905860-27-5 

 

Nižňanský, Eduard [UKOFIHS] (100%) : Politika antisemitizmu a holokaust na Slovensku 

v  rokoch 1938-1945. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2016. - 495 s. Lit. 309 zázn. 

ISBN 978-80-89514-40-3 

 

Lančarič, Daniel [UKOFIAA] (100%) : English lexicology : theory and exercises. - 1. vyd. - 

Nümbrecht : KIRSCH, 2016. - 231 s. Lit. 157 zázn. ISBN 978-3-943906-25-7 

 

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK 

 

Schwendt, Peter - Tatiersky, Jozef - Krivosudský, Lukáš - Šimuneková, Mária: Peroxido 

complexes of vanadium. In: Coordination Chemistry Reviews. - Vol. 318, (2016), s. 135-

157. 

 

Poláková, Silvia - Molnárová, Lucia - Hyppa, Randy W. - Benko, Zsigmond - Mišová, Ivana - 

Schleiffer, Alexander - Smith, Gerald R. - Gregáň, Juraj: Dbl2 Regulates Rad51 and DNA Joint 

Molecule Metabolism to Ensure Proper Meiotic Chromosome Segregation.  In: PLoS Genetics 

[elektronický zdroj]. - Vol. 12, No. 6 (2016),  s. 6102-6102.  

 

Pánek, Tomáš - Korup, Oliver - Minár, Jozef - Hradecký, Jan: Giant landslides and highstands 

of the Caspian Sea.  In: Geology. - Vol. 44, No. 11 (2016), s. 939-942. 

 

Krajcarz, Magdalena - Pacher, Martina - Krajcarz, Maciej T. - Laughlan, Lana - Rabeder, 

Gernot – Sabol, Martin - Wojtal, Piotr - Bocherens, Hervé: Isotopic variability of cave bears 

(deltaN-15, delta C-13) across Europe during MIS 3.  In: Quaternary Science Reviews. - Vol. 

131, (2016), s. 51-72. 

 

Števove, Barbora - Kováč, Vladimír: Ontogenetic variations in the diet of two invasive 

gobies, Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) and Ponticola kessleri (Gunther, 1861), 

from the middle Danube (Slovakia) with notice on their potential impact on benthic 

invertebrate communities. In: Science of the Total Environment. - Vol. 557-558, (2016), s. 

510-519.  

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK 

 

Hladká, Júlia  - Marková, Jana  - Králová, Mária  - Cséfalvay, Zsolt : Čítanie a alexia u 

slovensky hovoriacich pacientov s Alzheimerovou chorobou = Reading and alexia 

inpatients with Alzheimer's disease. In: Československá psychologie. - Roč. 60, č. 3 (2016), 

s. 239-251. 

 

Łuniewska, Magdalena - Haman, Ewa - Armon-Lotem, Sharon - Etenkowski, Bartłomiej - 

Southwood, Frenette - Kapalková, Svetlana : Ratings of age of acquisition of 299 words 
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across 25 languages: Is there a cross-linguistic order of words? In: Behavior Research 

Methods. - Roč. 48, č. 3, (2016), s. 1154-1177. Registrované v: wos, scopus 

 

Osaďan, Róbert  - Reid, Elizabeth: Recent migrants and education in the European Union. 

In: Compare- a journal of comparative and international education. - Roč. 46, č. 4 (2016), 

s. 666-669. Registrované v: scopus, wos 

 

Pavlík, Radoslav: A usage-based account of /r/-liaison in Standard British English. In: Journal 

of Phonetics. - Vol. 54, January 01 (2016), s. 109-122. 

 

Bírová, Jana [UKOPDRJL] (100%) : Preferences for activities in French textbooks used in 

Slovak secondary schools analysed with Birova's Communication Curve Tool. In: Journal of 

Language and Cultural Education. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 71-85. 

 

Mistrík, Erich : Art/aesthetic education in civic education. In: Journal of Social Sciences 

Education. - Vol. 15, No. 4 (2016), s. 2-6. ISBN 978-80-223-3797-7 

 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK 

 

Stančák, Branislav - Bohó, Alexander - Máťuš, Marek: Antiarytmiká. In: Praha : Mladá fronta, 

2016. 333 s. ISBN 978-80-204-4200-0 

 

Dingová, Dominika - Fazekaš, Tomáš - Okuliarová, Petra - Štrbová, Jaroslava - Kučera, Matej 

- Hrabovská, Anna: Low plasma cholinesterase activities are associatedwith deficits in 

spatial orientation, reduced ability to perform basic activities of daily living, and low body 

mass index in patients with progressed Alzheimer's disease In: Journal of Alzheimer's 

Disease. - Vol. 51, No. 3 (2016), s. 801-813. 

 

Pietrzynska, Monika - Zembrzuska, Joanna - Tomczak, Rafal - Mikolajczyk, Jakub - Rusinska-

Roszak, Danuta - Voelkel, Adam - Buchwald, Tomasz - Jampílek, Josef - Lukáč, Miloš - 

Devínsky, Ferdinand:  Experimental and in silico investigations of organic phosphates and 

phosphonates sorption on polymer-ceramic monolithic materials and hydroxyapatite In: 

European Journal of Pharmaceutical Sciences. - Vol. 93 (2016), s. 295-303. 

 

Adameová, Adriana - Goncalvesová, Eva - Szobi, Adrián - Dhalla, Naranjan S: Necroptotic 

cell death in failing heart: relevance and proposed mechanisms In: Heart Failure Reviews. 

- Vol. 21, No. 2 (2016), s. 213-221. 

 

Pietrzynska, Monika - Tomczak, Rafal - Jezierska, Katarzyna - Voelkel, Adam - Jampílek, 

Josef: Polymer-ceramic monolithic in-needle extraction (MINE) device: Preparation and 

examination of drug afinity In: Materials Science & Engineering C-Materials for Biological 

Applications. - Vol. 68 (2016), s. 70-77. 

 

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UK 

 

Vanderka, Marián: Silový tréning pre výkon. 2. rozšírené a doplnené vyd. – Bratislava : 

Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016. – 364 s. ISBN 978-80-

89075-54-6 

 

Polakovičová, Mája – Musil, Peter – Laczo, Eugen – Hamar, Dušan – Kyselovič, Ján: 

Circulating microRNAs as potential biomarkers of exercise response. In: International 

Journal of Molecular Sciences. – Vol. 17, No. 10 (2016), s. 1-20. 
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Zemková, Erika – Oddsson, Lars: Effects of stable and unstable resistance training in an 

altered-G environment on muscle power. In: International Journal of Sports Medicine. – Vol. 

37, No. 4 (2016), s. 288-294. 

 

Zemková, Erika – Štefániková, Gabriela – Muyor, J. M.: Load release balance test under 

unstable conditions effectively discriminates between physically active and sedentary 

young adults. In: Human movement science. – Vol. 48, No. 1 (2016), s. 142-152. 

 

Zemková, Erika – Jeleň, Michal – Schickhofer, Peter – Hamar, Dušan: Jumping from a chair 

is a more sensitive measure of power performance in older adults than chair rising. In: 

Experimental Aging Research. – Vol. 42, No. 5 (2016), s. 418-430. 

 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK 

 

Ďurdík, Peter - Vojtková, Jarmila - Michnová, Zuzana - Turčan, Tomáš  - Šujanská, Anna - 

Kuchta, Milan - Čiljaková, Miriam: Pulmonary function tests in type 1 diabetes adolescents 

with diabetic cardiovascular autonomic neuropathy. In: Journal of Diabetes and Its 

Complications. - Roč. 30, č. 1 (2016), s. 79-84. 

 

Kúdela, Erik - Holubeková, Veronika - Farkašová, Anna - Danko, Ján: Determination of 

malignant potential of cervical intraepithelial neoplasia. In: Tumor Biology. - Roč. 37, č. 2 

(2016), s. 1521-1525. 

 

Sivák, Štefan - Kantorová, Ema - Kurča, Egon - Marcinek, Juraj - Slávik, Pavol - Michalík, 

Jozef - Nosáľ, Vladimír : Primary diffuse leptomeningeal gliomatosis as a rare cause of pain 

in cervical spine. In: BMC Cancer [elektronický zdroj]. - Roč. 16 (2016), s. 182-186. [online] 

 

Šimurda, Tomáš - Sňahničanová, Zuzana - Loderer, Dušan - Sokol, Juraj - Staško, Ján - 

Lasabová, Zora – Kubisz, Peter: Fibrinogen Martin: A Novel Mutation in FGB (Gln180Stop) 

Causing Congenital Afibrinogenemia = Fibrinogén Martin: nová mutácia (G1n180Stop) v 

FGB gene - príčinou vrodenej afibrinogenémie In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. 

- Roč. 42, č. 4 (2016), s. 455-458. 

 

Škovierová, Henrieta - Vidomanová, Eva - Mahmood, Silvia - Sopková, Janka - Drgová, Anna 

- Červeňová, Tatiana - Halašová, Erika - Lehotský, Ján: The Molecular and Cellular Effect of 

Homocysteine Metabolism Imbalance on Human Health. In: International Journal of 

Molecular Sciences. - Roč. 17, č. 10, č. čl. 1733 (2016), nestr. [18 s.] 

 

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A IMFORMATIKY UK 

 

Kolár  Miroslav, Beneš Michal, Ševčovič Daniel: Computational analysis of the conserved 

curvature driven flow for open curves in the plane, Mathematics and Computers in 

Simulation,   Volume: 126  (2016)  s. 1-13.     

 

Markoš Peter, Hlubina Richard: Origin of folded bands in metamaterial crystals, PHYSICS 

LETTERS A   Volume: 380   Issue: 7-8 (2016) s. 811-815.  

 

Mačajová  Edita, Raspaud  Andre, Rollová  Edita, Škoviera Martin: Circuit Covers of Signed 

Graphs, Journal of Graph Theory,  Volume: 81   Issue: 2 (2016) s. 120-133.   

 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=W1eb2HDzUj4a59Uu43w&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=W1eb2HDzUj4a59Uu43w&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=13&SID=W1eb2HDzUj4a59Uu43w&page=1&doc=2&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=13&SID=W1eb2HDzUj4a59Uu43w&page=1&doc=2&cacheurlFromRightClick=no
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=22&SID=W1eb2HDzUj4a59Uu43w&page=1&doc=4&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=22&SID=W1eb2HDzUj4a59Uu43w&page=1&doc=4&cacheurlFromRightClick=no
javascript:;
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Mikula Marián, Plašienka Dušan, Roch Tomáš et al : Structural evolution of TaN-alloyed Cr-

Al-Y-N coatings, Surface & Coatings Technology,   Volume: 288 (2016)  s. 203-210.   

 

Janda Mário, Martišovitš Viktor, Hensel Karol, Machala Zdenko: Generation of Antimicrobial 

NOx by Atmospheric Air Transient Spark Discharge, Plasma Chemistry and Plasma 

Processing   Volume: 36,   Issue: 3 (2016) s. 767-781. 

 

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK 

 

Hrabovec, Emília [UKORKCD] (100%) : Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej 

východnej politiky (1962 - 1989). - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - 

399 s. [27,6 AH]. Lit. 487 zázn. ISBN 978-80-223-4070-0. Ohlasy (4) 

 

Zvara, Pavol [UKORKLI] (100%) : Cipriano Vagaggini a Salvatore Marsili. - 1. vyd. - Žilina : 

Inštitút Communio, 2016. - 199 s. Lit.: 174 zázn. ISBN 978-80-89750-02-3. Ohlasy (1). 

 

Jančovič, Jozef [UKORKBV] (100%) : The diabolization of Elihu in the Testament of Job. Lit. 

47 zázn. In: In mari via tua. - Córdoba : Ediciones El Almendro, 2016. - S. 55-76. [1,08 AH]. 

ISBN 978-84-8005-219-1. 

 

Hrabovec, Emília [UKORKCD] (100%) : Giovanni Paolo II, il culto cirillo-metodiano e la 

visione europea. Lit. 91 zázn. In: I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredit? religiosa e 

culturale, ponte tra Oriente e Occidente. - Cittá del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 

2016. - S. 319-347. ISBN 978-88-209-9681-9.  

 

Judák, Viliam [UKORKCD] (100%) : Il culto cirillo-metodiano e l'idea dell'unit? dei cristiani in 

Slovacchia nel XX secolo. Lit. 70 zázn. In: I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredit? religiosa 

e culturale, ponte tra Oriente e Occidente. - Cittá del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 

2016. - S. 271-287. ISBN 978-88-209-9681-9 

 

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA 

 

Ábel, František. The Psalms of Solomon and the Messianic Ethics of Paul. Tübingen : Mohr 

Siebeck, 2016. 355 s. ISBN 978-3-16-153991-6. 

 

Nicák, Maroš. „Konversion“ im Buch Wardã zur Bewältigung der Konversionsfrage in der 

Kirche des Ostens. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2016. 207 s. ISBN  978-3-447-10662-

7. 

 

Ábel, František. „Death as the Last Enemy“ Interpretation of Death in the Contexto fo Paul´s 

Theology. In Communio Viatorum, roč. 58, č. 1, 2016, s. 19 – 54. ISSN 0010-3713.  

 

Batka, Ľubomír – Nicák, Maroš – Biela, Adriana. 95. výpovedí dr. Martina Luthera malý spis 

– veľké zmeny. Praha : Lutherova společnost, 2016. 155 s. ISBN 978-80-904459-7-0. 

 

Batka, Ľubomír. Religiöse Rede in einer postsäkularen Gesellschaften aus dogmatischer 

Sicht. In Religiöse Reden in postsäkularen Gesellschaften Leipzig : Evangelische 

Verlangsanstalt, 2016. s. 113-129. ISBN 978-3-374-04303-3. 

 

Benka, Dávid. Von Mehrstimmigkeit zum Dialog der Stimme. In Partnerschaft, Freundschaft, 

Dialog Münster : LIT Verlag, 2016. s. 61 – 72. ISBN 978-3-643-13427-1. 

 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Z2L4bmY7ywp1NsvFaqV&page=1&doc=3
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Nicák, Maroš. Bildersprache und Symbolik der Feinde der Kirche des Ostens im liturgischen 

Burch Wardã. In Syrische Studien Münster : LIT Verlag, 2016. s. 305 – 321, ISBN 978-3-643-

50743-3. 

 

FAKULTA MANAGEMENTU UK 

 

Nguyen, Cuong (25%) – Bhatti, M. Ishak (25%) - Komorníková, Magda (25%) - Komorník, 

Jozef [UKOMAKFE] (25%): Gold price and stock markets nexus under mixed-copulas In: 

Economic Modelling [elektronický zdroj]. – Vol. 58, (2016), s. 283 – 292 [online] URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999316301481 

 

Kluvánková-Oravská, Tatiana [UKOMAKFE] (50%) - Gežík, Veronika [UKOMAKFE] (50%): 

Survival of commons? Institutions for robust forest social-ecological systems In: Journal of 

forest economics [elektronický zdroj]. - Vol. 24, (2016), s. 175-185. [online] 

 

Červený, Jakub (33%) - Pilková, Anna [UKOMAKSP] (33%) - Rehák, Ján [UKOMAKSP] (34%): 

Senior entrepreneurship in European context: key determinants of entrepreneurial activity 

In: Ekonomický časopis. - Roč. 64, č. 2 (2016), s. 99-117. Registrované v: wos, Indikátor 

časopisu: IF (JCR) 2015=0,606 [2014-0,434] 

 

Holienka, Marian [UKOMAKSP] (60%) - Jančovičová, Zuzana [UKOMAKFEd] (20%) - 

Kovačičová, Zuzana [UKOMAKIS] (20%): Women entrepreneurship in Visegrad region and 

its drivers In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Vol. 

64, No. 6 (2016), s. 1809-1910. 

 

Ivanochko, Irena (25%) - Greguš, Michal [UKOMAKSP] (25%) - Urikova, Oksana (25%) - 

Masiuk, Viktoria (25%): mBusiness, mMarkets and mServices: exploration of opportunities 

In: International Journal of Services, Economics and Management. - Vol. 7, No. 1, 2015, s. 

74-93. 

 

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UK 

 

Masaryk, Radomír [UKOFSAP] (100%) : Erektilná dysfunkcia: príbeh diagnózy. - 1. vyd. - 

Olomouc : Univerzita Palackého, 2016. - 201 s. Lit. 98 zázn. ISBN 978-80-244-5031-5 

 

Barrett, H. Clark (10%) - Bolyanatz, Alexander (10%) - Crittenden, Alyssa N. (8%) - Fessler, 

Daniel M. T. (6%) - Fitzpatrick, Simon (6%) - Gurven, Michael (6%) - Henrich, Joseph (6%) - 

Kanovský, Martin [UKOFSKS] (10%) - Kushnick, Geoff (6%) - Pisor, Anne (6%) - Scelza, 

Brooke A. (6%) - Stich, Stephen (5%) - von Rueden, Chris (5%) - Zhao, Wanying (5%) - 

Laurence, Stephen (5%): Small-scale societies exhibit fundamental variation in the role of 

intentions in moral judgment Lit. 20 zázn. In: Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America. - Vol. 113, No. 17 (2016), s. 4688-4693.  

 

Fessler, Daniel M. T. (10%) - Holbrook, Colin (10%) - Kanovský, Martin [UKOFSKS] (10%) - 

Barrett, H. Clark (10%) - Bolyanatz, Alexander H. (10%) - Gervais, Matthew M. (10%) - 

Gurven, Michael (10%) - Henrich, Joseph (5%) - Kushnick, Geoff (5%) - Pisor, Anne C. (5%) 

- Stich, Stephen (5%) - Rueden, Christopher von (5%) - Laurence, Stephen (5%): Moral 

parochialism misunderstood: a reply to Piazza and Sousa Lit. 2 zázn. In: Proceedings of the 

Royal Society B-Biological Sciences. - Vol. 283, No. 1823 (2016), s. 52628-52628. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999316301481
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Beblavá, Emília [UKOFSVP] (50%) - Beblavý, Miroslav (50%): Using government manifestos 

to analyse the political salience and shape of anti-corruption policies in the Czech Republic 

and Slovakia In: Policy Studies. - Vol. 37, No. 4 (2016), s. 295-313. 

 

Tenscher, Jens (13%) - Koc-Michalska, Karolina (13%) - Lilleker, Darren G. (13%) 
- Mykkänen, Juri (13%) - Walter, Annemarie S. (12%) - Findor, Andrej [UKOFSES] 
(12%) - Jalali, Carlos (12%) - Róka, Jolán (12%): The professionals 
speak:Practitioners' perspectives on professional election campaigning. Lit. 53 
zázn.In: European Journal of Communication. - Vol. 31, No. 2 (2016), s. 95-119. 
Registrované v: wos, scopus 
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Príloha 5: Centrá excelentnosti UK 

Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského  

prof. PhDr. Darina Malová, PhD. 
 
Katedra politológie FiF UK 

  
Centrum excelencie fyziky komplexných systémov  

prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.  Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK 

  
Centrum excelencie pre perinatologický výskum  

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
 
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK 

  
Centrum experimentálnej a klinickej respirológie  

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 
 
Klinika detí a dorastu JLF UK 

  
Vybudovanie centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v 

Bratislave  

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.  1.Neurologická klinika LF UK 

  
Výskum a vývoj nových technológií chemickej analýzy pre metabonomiku/metabolomiku  

doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.  Chemický ústav PriF UK 

  
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie  

doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 
 
Katedra organickej chémie PriF UK 

  
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie  

doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 
 
Katedra organickej chémie PriF UK 

  
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku  

doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 
 
Katedra organickej chémie PriF UK 

  
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku II  

doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 
 
Katedra organickej chémie PriF UK 

  
Centrum excelentnosti integrálnej protipovodňovej ochrany územia  

doc. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. 
 
Katedra pedológie PriF UK 

  
Tvorba a vývoj environmentálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sídel malokarpatskej 

oblasti - prípadová štúdia Modra  

doc. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. 
 
Katedra pedológie PriF UK 

  
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky  

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. 
 
Katedra krajinnej ekológie PriF UK 

  
CE pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života  

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 
 
Katedra biochémie PriF UK 

  
Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne  

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 
 
Katedra biochémie PriF UK 

  
Rozvoj centra excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl na zlepšenie kvality života  

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 
 
Katedra biochémie PriF UK 

  

http://fphil.uniba.sk/veda/vedecky-profil-fakulty/centra-excelentnosti-a-akademicke-siete/centrum-excelentnosti-pre-spolocenske-inovacie-univerzity-komenskeho/
http://fyzikus.fmph.uniba.sk/cpp/cefks/index.htm
https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/centra-excelentnosti-uk/centrum-excelencie-pre-perinatologicky-vyskum/
https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/centra-excelentnosti-uk/centrum-experimentalnej-a-klinickej-respirologie-cekr-ii/
https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/centra-excelentnosti-uk/centrum-excelentnosti-pre-nahle-cievne-mozgove-prihody-na-lf-uk/
https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/centra-excelentnosti-uk/centrum-excelentnosti-pre-nahle-cievne-mozgove-prihody-na-lf-uk/
https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/centra-excelentnosti-uk/vyskum-a-vyvoj-novych-technologii-chemickej-analyzy-pre-metabonomikumetabolomiku/
https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/centra-excelentnosti-uk/centrum-excelentnosti-metod-a-procesov-zelenej-chemie/
https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/centra-excelentnosti-uk/dobudovanie-centra-excelentnosti-metod-a-procesov-zelenej-chemie/
https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/centra-excelentnosti-uk/centrum-excelentnosti-pre-vyuzitie-informacnych-biomakromolekul-v-prevencii-ochoreni-a-pre-zlepsenie-kvality-zivota/
https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/centra-excelentnosti-uk/rozvoj-centra-excelentnosti-pre-vyuzitie-informacnych-biomakromolekul-na-zlepsenie-kvality-zivota/
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Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne 2  

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 
 
Katedra biochémie PriF UK 

  
Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodivezitu  

RNDr. Eduard Stloukal, PhD. 
 
Katedra zoológie PriF UK 
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Príloha 6: Špičkové tímy UK 

1. Filozofia, logika, metodológia: výzvy 21. 

storočia  

FiF UK Mariana Szapuová 

2. Jazyk a jazykoveda v súvislostiach FiF UK Juraj Dolník 

3. Národné literatúry v literárnovednej reflexii FiF UK Ján Zambor 

4. Slovenské dejiny v stredoeurópskom kontexte FiF UK Eduard Nižňanský 

5. Centrum fyziky komplexných systémov FMFI UK Roman Martoňák 

6. Fyzika hmotných neutrín, podzemných 

laboratórií a štruktúra jadra 

FMFI UK Fedor Šimkovic 

7. Fyzika plazmy a elementárnych procesov v 

plazme 

FMFI UK Štefan Matejčík 

8. Tím numerického modelovania seizmického 

pohybu 

FMFI UK Peter Moczo 

9. Mineralogicko-petrologický tím 

Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 

PriF UK Marián Putiš 

10. Tím výskumu geodynamického vývoja 

Západných Karpát 

PriF UK Michal Kováč 

11. Organická katalýza a iné metódy PriF UK Radovan Šebesta 

12. Teoretická a počítačová chémia PriF UK Ivan Černušák 

13. Invázna biológia a ekomorfológia rýb PriF UK Vladimír Kováč 

14. Integračná a behaviorálna biológia PriF UK Michal Zeman 

15. Diagnostika a chirurgická liečba nádorových a 

funkčných ochorení mozgu 

LF UK Juraj Šteňo 

16. Martinská výskumná skupina v oblasti 

neurologických a nádorových ochorení 

JLF UK Dušan Dobrota 

17. Poruchy metabolizmu a hemostázy v 

tehotenstve 

JLF UK Marián Mokáň 

18. Bratislavská škola kvalitatívnej teórie 

diferenciálnych rovníc 

FMFI UK Marek Fila 

19. Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry FMFI UK Martin Škoviera 
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Príloha 7: Výskumné činnosti Vedeckého parku UK 

Biomedicína pre 21. storočie – nové diagnostické postupy – genomika, proteomika 

Výskum sa zameriava na individualizáciu terapie chorôb v rámci farmakogenetiky a 

personalizovanej medicíny. Dôraz je kladený na spresnenie prognostiky a zlepšenie 

prevencie metabolických, imunitných, neuroendokrinných a ďalších vybraných porúch. 

Skúmajú sa diagnostické metódy (molekulárno-biologické, biochemické) pre vybrané 

patologické stavy a diagnostiku niektorých monogénových a polygénových dedičných 

patologických stavov v časti populácie SR. 

 

Na VP UK prebieha postupná a priebežná integrácia metodologických výstupov projektu do 

laboratórií pre hodnotenie kvality, čistoty a pôvodu liekov, klinických laboratórií pre 

monitoring hladín nízkomolekulových liečiv, ich biodegradačných produktov a biomarkerov 

a evaluáciu interakcií liečiv. Zavádzajú sa nové metódy výskumu fyzikálno-chemických 

vlastností molekúl s biologickou aktivitou a terapeutickým účinkom a nové metódy dizajnu 

molekúl s cielenými vlastnosťami. Prebieha spolupráca pri diagnostike a terapii pacientov 

vybraných špecializovaných zdravotníckych zariadení. Zlepšuje sa záchytnosť a validita 

diagnostiky vybraných genetických chorôb, patologických stavov a  malignít. Ďalej sa 

v rámci tejto aktivity zlepšuje informovanosť odbornej verejnosti o súčasných možnostiach 

diagnostiky genetických chorôb. Zisťujú sa nové postupy a metódy pre diagnostiku miest 

depozície toxických látok prijatých do rastlinného materiálu z vonkajšieho prostredia. 

Skúma sa vhodnosť odrôd rastlín pre účely fytofortifikácie kultúrnych plodín a determinácia 

sekundárnych metabolitov v rôznych typoch rastlinných pletív, potenciálne využiteľných 

v  diagnostických a terapeutických metódach. 

 

Biomedicína pre 21. storočie – nové diagnostické postupy – metabolomika 

Výskumné činnosti sa zameriavajú na vyhľadávanie, diagnostiku a nové skríningové 

metódy pre vybrané poruchy, ochorenia a/alebo patologické stavy. Prebieha zavádzanie 

nových metód výskumu fyzikálno-chemických vlastností molekúl s biologickou aktivitou, 

terapeutickým účinkom a nových metód dizajnu molekúl s cielenými vlastnosťami. 

Spracováva sa metodický postup na báze sekvenovania novej generácie pre celogenómové 

sekvenovanie, sekvenovanie exómu a panelu génov pri geneticky heterogénnych 

ochoreniach s dôrazom na bioinformatickú analýzu výsledkov a identifikáciu kauzatívnych 

variantov. Zároveň je vypracovávaný metodický postup zameraný na analýzu 

štrukturálnych zmien genómu (CNV) na báze technológie array-CGH, bioinformatickú 

analýzu výsledkov a identifikáciu kauzatívnych variantov.  

 

Skúmajú sa nové molekulárno-biologické a genetické metódy na diagnostiku niektorých 

monogénových a polygénových dedičných patologických stavov v časti populácie SR 

a z  toho plynúci nový prístup k diagnostike a prevencii. 

 

Prebieha identifikácia užitia návykových a zneužívaných zlúčenín, potvrdzujú sa 

toxikologické nálezy pri aplikácii zneužívaných látok a identifikujú sa nové psychoaktívne 

substancie  zlúčenín, ktoré sa dopĺňajú do zoznamu zákonom kontrolovaných zlúčenín. 

Z hľadiska možnej aplikovateľnosti výskumu do oblasti zdravia a vied o športe sa niektoré 

z aktivít zameriavajú na vývin systémov a metód do praxe v oblasti prevencie a 

rehabilitácie funkčných porúch motoriky človeka. 

 

Biomedicína pre 21. storočie – nové látky a materiály pre diagnostiku 
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Aktivita sa zameriava najmä na farmaceuticko-medicínske, analytické a molekulárno-

biologické ako aj na aktuálne chemické výzvy. Výskumný tím rieši nové postupy a metódy 

zamerané na reverzibilné a ovládateľné naviazanie nových látok na biomolekuly, 

identifikáciu a purifikáciu biologicky a medicínsky významných látok a ich metabolitov, 

stanovovanie väzobných konštánt komplexov biologicky aktívnych látok a rozličných 

cieľových štruktúr (receptory alebo syntetické supramolekuly) imobilizovaných na pevnej 

fáze. Prebiehajúci výskum umožňuje zlepšenie a urýchlenie diagnostiky vybraných porúch 

a ochorení a poskytuje nové látky pre diagnostiku a terapiu.  

 

Enviro-medicína pre 21. storočie – biotické a abiotické faktory krajiny a ich vplyv 

Hlavným cieľom aktivity je vyvinúť metódy a postupy detekcie, minimalizácie a prevencie 

negatívnych vplyvov a dosahov biotických, ako aj abiotických faktorov pôsobiacich 

v  antropizovaných ekosystémoch na zdravie obyvateľstva. Výskumné aktivity sa sústredia 

najmä na také faktory prostredia, ktoré predstavujú vážne environmentálne riziká pre 

ľudské zdravie: od geohazardov, ako sú geodynamické javy, povodne, sucho či seizmické 

riziká,  potenciálov abiotických zložiek krajiny (napr. zdroje pitnej vody, liečivé minerálne 

zdroje, obnoviteľné zdroje energie, vhodné základové pôdy, technologicky využiteľné 

horniny a minerály), cez umelé osvetlenie, genotoxickú deterioráciu a environmentálnu 

mutagenézu v prostredí  mestských aglomerácií, až po výskyt patogénnych améb vo 

vodnom prostredí a biologické invázie.  Ciele aktivity nie sú zamerané len na 

environmentálne zložky, ale aj na somatometrický a molekulárno-antropologický skríning 

ľudskej populácie a diagnostiku metabolických,  vývinových, endokrinných ochorení a 

indikátorov zdravotného rizika. Významným cieľom je aj analýza a sprístupnenie 

environmentálnych údajov a verejných údajov o indikátoroch a zdravotnom stave 

populácie  a  vyhodnotenie  vplyvu rizikových faktorov životného prostredia na zdravie, a 

to prostredníctvom geografických informačných systémov. 

 

Enviro-medicína pre 21. storočie – geografický info-systém a environmentálne zdravie 

Výskumná aktivita je zameraná na využitie technológií geografických informačných 

systémov (GIS) na integráciu, analýzu a sprístupnenie environmentálnych údajov a 

verejných údajov o indikátoroch a zdravotnom stave populácie a vývoj informatických 

nástrojov na hodnotenie  vplyvu rizikových faktorov životného prostredia na zdravie 

populácie. Prebieha budovanie integrovanej platformy GIS, postupná identifikácia 

a integrácia informačných zdrojov environmentálneho zdravia. Vyvíjajú sa nástroje na 

vyhľadávanie, distribúciu a integráciu informačných zdrojov environmentálneho zdravia 

formou katalógových a mapových informačných služieb. Využitie výsledkov tejto aktivity 

slúži k posilneniu cieleného aplikovaného výskumu v oblastiach životného prostredia, 

medicíny a ostatných odborov, vrátane národnej ekonomiky, národných politík a 

socioekonomického rozvoja spoločnosti, kde sú dnes geografické informačné systémy 

základným prostredím a nástrojom. 

 

Biotechnológie pre 21. storočie 

Biotechnologický výskum na VP UK sa v roku 2016 zaoberal najmä rekombinantnými 

proteínmi a peptidmi s terapeutickým využitím. Prebieha príprava postupov na servisné 

riešenie žiadanej heterologickej expresie rekombinantných proteínov a iných biologicky 

aktívnych látok.  

 

Ďalšie výskumné činnosti prebiehajúce v rámci aktivity: 
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- dizajn nových expresných systémov (vlastné know-how pre hostiteľské kmene a expresné 

vektory), 

- fágy a fágové proteíny lyzujúce najčastejšie sa vyskytujúce nozokomiálne baktérie zo 

zdravotníckych zariadení, 

- súbor klonov drevín s vysokým bioremediačným  potenciálom a vypracovanie metodiky 

stanovenia a vyhodnotenia bioremediačného potenciálu  vybraných drevín pre širšie 

priemyselné využitie, 

- mikrobiálne a rastlinné klony a navrhnuté technológie pre fixáciu CO2 s dôrazom na ich 

výkon ako aj odolnosť voči sprievodným  toxickým priemyselným polutantom, ktoré môžu 

inhibovať ich rast. 

 

Spoločenské výzvy pre 21. storočie – bioetické výzvy v kultúrnom rámci 

Aktivita skúma kultúrno-spoločenský rámec biomedicínskeho a enviro-medicínskeho 

výskumu a biotechnológií ako výziev modernej spoločnosti, so zameraním na filozofické, 

etické, antropologické, etnologické, právne, religionistické, lingvistické a informačné 

aspekty. Činnosti interdisciplinárneho výskumného charakteru sa zameriavajú najmä na 

analýzu bioetických výziev biomedicínskeho, environ-medicínskeho a biotechnologického 

výskumu, na publikácie k problematike bioetických výziev v kultúrnom rámci a  svojimi 

výstupmi prispievajú k lepšej informovanosti odbornej verejnosti a zároveň definujú 

a hodnotia základné etické dilemy v oblasti biomedicíny. 

 


