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rektorská sieň V druhej polovici roka 2014	sa	na UK	konali	voľby	rektora	univerzity	
a dekanov	desiatich fakúlt.	Svoju	pozíciu	obhájili	viacerí	kandidáti.	

Staronovým rektorom sa	v konkurencii	dvoch	protikandidátov	stal	
prof. RNDr. Karol	Mičieta,	PhD.

Akademické	senáty	vyslovili	pretrvávajúcu	dôveru	prof. PhDr. Jaroslavovi	
Šušolovi,	PhD.	(FiF UK),	doc. RNDr. Milanovi Triznovi,	PhD.	(PriF	UK),	
prof. PaedDr. Alici Vančovej, CSc.	(PdF UK),	prof. MUDr. Jánovi Dankovi, CSc.	
(JLF	UK),	prof. RNDr. Jozefovi Masarikovi,	DrSc.	(FMFI	UK),	
prof. RNDr. Jozefovi Komorníkovi,	DrSc.	(FM	UK).	Po prvýkrát	budú	
viesť	fakulty	prof. MUDr. Juraj Šteňo,	DrSc.	(LF	UK),	doc. JUDr. Eduard	
Burda,	PhD.	(PraF UK), doc. Mgr. Marián	Vanderka,	PhD.	(FTVŠ	UK)	
a doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá,	PhD.	(FSEV	UK).
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doc.	RNDr.	Ján	Pekár,	PhD.
prorektor pre študijné záležitosti

prof.	RNDr.	Ing.	Ľudomír	Šlahor,	CSc.
prorektor pre zahraničné vzťahy

prof.	RNDr.	Ján	Turňa,	CSc.
prorektor pre informačné  
technológie

prof.	RNDr.	Karol	Mičieta,	PhD.
rektor

prof.	MUDr.	Dušan	Meško,	PhD.
prorektor pre vedu

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

Vedenie UniVerzity KOmensKéhO V rOKU 2014

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

Ing.	Monika	Tarabová
kvestorka

Vedenie UniVerzity KOmensKéhO V rOKU 2014 01 RIADENIE A ORGANIZÁCIA
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prof. MuDr. Peter labaš, PhD.
DEKAN	LEKáRSKEJ	FAKULTy	UK

doc. rnDr. Milan trizna, PhD.
DEKAN	PRÍRODOVEDECKEJ	FAKULTy	UK

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
DEKAN	FILOZOFICKEJ	FAKULTy	UK

prof. pharmdr. pavel mučaji, phd.
DEKAN	FARMACEUTICKEJ	FAKULTy	UK

prof. judr. pavol kubíček, Csc.
DEKAN	PRáVNICKEJ	FAKULTy	UK

prof. paeddr. alica vančová, Csc.
DEKANKA	PEDAgOgICKEJ	FAKULTy	UK

prof. paeddr. miroslav holienka, phd.
DEKAN	FAKULTy	TELESNEJ	VÝCHOVy	
A	ŠPORTU	UK

prof. mudr. ján danko, phd.
DEKAN	JESSENIOVEJ	LEKáRSKEJ	 
FAKULTy	UK

prof. rndr. jozef masarik, drsc.
DEKAN	FAKULTy	MATEMATIKy,	FyZIKy	
A INFORMATIKy	UK

UniVerzitU KOmensKéhO tVOrí 13 fakúlt, KtOré Vedú deKani spOlU s prOdeKanmi a tajOmníKmi.

prof. phdr. silvia miháliková, phd.
DEKANKA	FAKULTy	SOCIáLNyCH	A	
EKONOMICKÝCH	VIED	UK	(DO	13.	11.	2014)

doc. phdr. judr. lucia mokrá, phd.
DEKANKA	FAKULTy	SOCIáLNyCH	A	
EKONOMICKÝCH	VIED	UK	(OD	14.	11.	2014)

prof. rndr. jozef komorník, drsc.
DEKAN	FAKULTy	MANAgEMENTU	UK

doc. Ľubomír Batka, dr. theol.
DEKAN	EVANJELICKEJ	BOHOSLOVECKEJ	
FAKULTy	UK

doc. thDr. Marián Šuráb, PhD.
DEKAN	RÍMSKOKATOLÍCKEJ	CyRILO
METODSKEJ	BOHOSLOVECKEJ	FAKULTy	UK
(DO	28.	2.	2014)

thdr. ing. vladimír thurzo, phd.
DEKAN	RÍMSKOKATOLÍCKEJ	CyRILO
METODSKEJ	BOHOSLOVECKEJ	FAKULTy	UK
(OD	1.	3.	2014)

UniVerzitU KOmensKéhO tVOrí 13 fakúlt, KtOré Vedú deKani spOlU s prOdeKanmi a tajOmníKmi.
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Už Žiadosti	slovenského	národa	roku	1848	a neskôr	Memorandum	národa	slovenského	v roku	1861	obsahovali	požiadavky	budovania	národného	
školstva	od základných	a stredných	škôl	až	po zriadenie	univerzity,	no	v danom	
období	boli	ťažko	realizovateľné.	Až rok	1918	a vznik	ČSR	umožnil	Slovensku	
uskutočnenie	týchto	predstáv.

Univerzita	Komenského	v Bratislave,	ako	prvá vysokoškolská inštitúcia 
na slovensku,	ktorá	poskytovala	možnosť	získať	najvyššie	vzdelanie	
v slovenskom	jazyku,	bola	na podnet	dr. Milana	Hodžu	aj	s podporou	
viacerých	slovenských	a českých	poslancov	Národného	zhromaždenia	
založená	zákonom	č.	375	Sb.	z.	a n.	zo	dňa	27.	júna	1919	a svoje	
pomenovanie získala vládnym nariadením	č.	595/1919	Sb.	z.	a n.

Ježto Prešpurk mírovou konferencí přiřčen byl 
republice Československé, nastává povinnost 
zajistiti slovákům zákonem universitu a podle přání 
klubu slovenského podán byl proto Dr. M. Hodžou 
a předsedou školského výboru Národného 
shromáždění Dr. o. srdínkem v Národním shromáždění 
návrh, aby v Bratislavě zřízena byla Československá 
státní universita“ — zo	správy	poslanca	
dr. Otakara Srdínka	parlamentnému	Školskému	
výboru Národného	zhromaždenia.

Univerzita	Komenského	v Bratislave	od svojho	
vzniku	už 95 rokov	zaujíma	popredné	miesto	
v slovenskom	systéme	vysokoškolského	vzdelávania 
a stala	sa	medzinárodne	uznávaným	centrom	vedy	
a výskumu.	Ako	najkomplexnejšie	vybudovaná	
univerzita	klasického	typu	na	Slovensku	si	uchováva	
postavenie	národnej	univerzity.	Svojou	činnosťou

uk zdôrazňuje	svoj	vzťah	k Slovenskej	republike,	
v ktorej	má	svoje	korene

uk usiluje	o postavenie	popredného	centra	
európskej	vzdelanosti
uk udržiava	a rozvíja	svoju	identitu	vzdelávacej	
a vedeckej	inštitúcie	na vysokej	medzinárodnej	
úrovni
uk pestuje	u študentov	nielen	vysoký	stupeň	
osobnej	a profesionálnej	KVALITy,	ale	aj	ľudskosti	
a humanizmu
uk zlepšuje	vedeckú	a kultúrnu	perspektívu	
spoločnosti	a jej	hospodársku	prosperitu.

Univerzity sú motorom inovácií, rozvoja hospodárstva, sú investíciami 
do vzdelania, investíciami do mladých ľudí, investíciami do budúcnosti našich 
krajín. Pritom sprostredkovanie vedomostí je iba jednou stránkou. Na tú druhú, 
ktorá je minimálne rovnako dôležitá, poukázal už patrón vašej univerzity — 
Ján Amos komenský, keď povedal: Školy sú priestorom, kde sa vytvára humanita 
a kde sa ľudia stávajú skutočne ľuďmi.“ Angela	Dorothea	Merkelová,	Dr. h.	c.	UK

02 história a hodnoty
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Z akladatelia	európskych	univerzít	si	už	
od roku	1088,	keď	vzniklo	prvé	studium	

generale	v Bologni,	nepredstavovali	univerzity	
len	ako	centrá	poznania	a šírenia	vedomostí.	
Uložili	im	aj	pestovanie	a šírenie	mravných	
princípov	a humanizmu.	Toto	významné	posolstvo	
univerzít	sa	počas	stáročí	nezmenilo,	ale	naopak,	
ešte sa posilnilo.

Základným	poslaním	UK	  
je	slúžiť	spoločnosti

… rozvíjaním a šírením vzdelanosti

UK	sa	hrdo	hlási	ku	svojim	tradíciám	a zveľaďuje	
hodnoty,	na základe	ktorých	vznikla.	Vzdelávanie	
svojich	študentov,	ako	aj	šírenie	vzdelanosti	
na mimouniverzitnom	poli	zakladá	predovšetkým	
na vlastnej	vedeckej	činnosti	a na poznatkoch	
medzinárodného	interdisciplinárneho	výskumu.

UK	garantuje	zachovávanie	slobody	
a demokratických	princípov	nielen	na vlastnej	
akademickej	pôde,	ale	pokladá	za svoju	povinnosť	
šíriť	tieto	hodnoty	a princípy	do celej	spoločnosti.

Škola je vlastně základ státu 
a společenského zřízení vůbec.“  
— Tomáš	garique	Masaryk.

… realizovaním vedeckého výskumu

UK	je	referenčným	centrom	KVALITNEJ	vedy.	
Na svojej	pôde	realizuje	výskum	na vysokej	úrovni	
takmer	vo	všetkých	vedných	odboroch,	okrem	
inžinierskych.	Pri	zachovávaní	bádateľskej	slobody	
sa	zároveň	usiluje	preferovať	výskum	prepojený	
s inováciami	a orientovaný	na aktuálne	potreby	
spoločnosti.

…	a	vytvorenými	hodnotami	
prispievať	k všeobecnému	dobru.

uk

Viete,	že…

hlavná  budova 
 univerzity na šafári
kovom  námestí 6 
v  Bratislave,  ktorá bola 
 slávnostne  otvorená 
v marci 1937, mala byť 
 pôvodne  sídlom plodinovej 

burzy,  dunajskej  plavebnej spoločnosti i obchod-
nej  komisie? Počas výstavby však  došlo k  zmene 
tohto zámeru v prospech  národnej univerzity.
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Strategické	smerovanie	UK	v jednotlivých	
oblastiach	vymedzuje	Dlhodobý	zámer	rozvoja	
UK	na obdobie	2014—2024,	prijatý	v roku 2014. 
Vychádza	z poslania	UK,	z doterajšej	dlhodobej	
stratégie,	z analýzy	súčasného	stavu	univerzity	
a zo strategických	dokumentov	vytvárajúcich	rámec	
pôsobnosti	vysokého	školstva	v Európskej	únii	
a na Slovensku.

V oblasti	vzdelávania

si	UK	udrží	postavenie	najvýznamnejšej	národnej 
univerzity	a univerzity	s rešpektovaným	
medzinárodným postavením,	systematickou	
činnosťou	bude	potvrdzovať	svoju	orientáciu 
na študenta	a jeho	potreby,	bude	vynikať	vo	
vysokoškolskom	priestore	KVALITOU	vzdelávania, 
inovuje	ponuku	študijných	programov,	študenta	

bude	formovať	ako	kriticky	uvažujúcu	vysoko	
odborne	vzdelanú osobnosť	s etickými,	sociálnymi	
a komunikačnými	kompetenciami	na najvyššej	úrovni	
schopnou	prevziať	zodpovedné	funkcie	v spoločnosti,	
zvýši	akademickú mobilitu	študentov	a pedagógov,	
rozšíri	ponuku	štúdia	v cudzích jazykoch, 
naďalej	bude	aktívne	presadzovať	záujmy	svojich	
študentov	v najvýznamnejších	medzinárodných	
akademických	organizáciách,	vytvorí	spoločné 
študijné programy	s renomovanými	zahraničnými	
univerzitami,	zachová	pre	kultúru	a vzdelanosť	
Slovenska	študijné	programy,	ktoré	nemajú	
paralelu	na iných	slovenských	univerzitách,	bude	
podporovať	odbory	orientované	na národné	reálie	
a tradície,	zavedie	nové	impulzy	pre	celoživotné 
vzdelávanie,	cielenou	spoluprácou	so	strednými	
školami	zabezpečí,	aby	sa	na UK	zapisovali tí	
NAJKVALITNEJŠÍ stredoškoláci.

Tak ako	je	95ročná	história	Univerzity	Komenského	neodmysliteľne	spojená	
s dejinami	nášho	štátu,	jeho	vzdelanosťou,	vedou,	
kultúrou,	umením	i športom,	má	UK	aj	v budúcnosti	
ambíciu	udržať	si	pozíciu	partnera,	ktorého	názor	
má	pre	krajinu	a spoločnosť	zásadný	význam,	
a to	nielen	vo	vzdelávaní	a vedeckom	výskume,	
ale aj v kultúrnom	a spoločenskom	dianí.

V oblasti	vedy	a výskumu

si	UK	stanovila	priority	s 	mimoriadne	významným	
výskumným	a aplikačným	potenciálom,	zdôrazňujúc	
čo	najužšie	prepojenie		výskumu	s jeho	spoločenskou	
potrebou. Posilní	zároveň	svoju	súčasnú	pozíciu	
lídra,	bude	klásť	dôraz	na inovácie	a excelentný 
výskum	na svetovej	úrovni,	bude	rovnocenným	
partnerom	pri	budovaní	spoločného	európskeho 
výskumného priestoru,	zabezpečí	prevádzku	
Centra	transferu	technológií	za účelom	efektívneho	
transferu	výsledkov	vedy	a výskumu	do praxe,	
uplatňovaním	univerzitného	systému	hodnotenia	
s medzinárodnými	štandardami	bude	podporovať	
najvyššiu	KVALITU	vedy	i výskumu,	podporí	
medziodborové	výskumné	programy.	Maximalizáciou	
vedeckých	kapacít	a ich	využitím	v	univerzitnom 
vedeckom parku,	v Centrách	excelentnosti	

a Kompetenčných	centrách		vytvorí	podmienky	
na riešenie	veľkých	projektov	podporovaných	
z medzinárodných	grantových	schém	a	naďalej bude	
organizovať	na pôde	univerzity	ŠPIČKOVÉ 
vedecké podujatia.

V oblasti	riadenia

si	UK	stanovila	za	svoj strategický	cieľ	rozvoj 
 ľudských zdrojov,	vytvorenie	priaznivého	
a ekologicky	šetrného	pracovného	prostredia,	
dôraz na profesionalitu	a výkonnosť	

administratívnych	činností,	využívanie	
najmodernejších	informačných	a komunikačných	
technológií,	odbremenenie 	tvo	rivých	pracovníkov	
od administratívnej	záťaže,	implementáciu	
univerzitného	systému	hodnotenia	KVALITy 
riadenia,	zabezpečenie	vnútornej	organizácie	
univerzity		flexibilne	reagujúcej	na požiadavky	
súčasnosti.
uk
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V roku	2014	sa	Univerzita	Komenského	umiestnila:

v rebríčku	university ranking by academic 
Performance (URAP) na

475.	mieste
z 2000	hodnotených	vysokých	škôl	v 	užšom výbere	
z 20 000	univerzít	sveta	a 	patrila	tak k 23,8 %	
najlepších	vysokých	škôl sveta a obhájila	svoje	
postavenie v TOP päťstovke

v Šanghajskom	rebríčku,	ktorý	tvorí	časť	hodnotenia	
global research university Profiles	(gRUP)	na

1.	mieste
s najmenším	počtom	nezamestnaných	absolventov	
denného	doktorandského	štúdia	v intervale	do 3 me
siacov	po promócii	z hodnotených vysokých škôl sveta

Vysokú	KVALITU	vzdelávania	a výskumu	
na Univerzite	Komenského	potvrdzujú	

aj	objektívne	hodnotenia	renomovaných	
medzinárodných	rankingových	spoločností.	
UK je	jedinou	slovenskou	vysokou	školou,	
ktorá	sa	v prestížnych	medzinárodných	
rebríčkoch	umiestnila	v TOP	päťstovke	
najlepších	univerzít	sveta.	Činnosť	univerzity	
je	v konkurencii	ostatných	najvýznamnejších	
svetových	univerzít	pravidelne	konfrontovaná	
s objektívnymi	kritériami,	medzi	ktoré	patrí

KVALITA	vzdelávania

meraná	napr.	počtom	študentov,	ktorí	
získali	významné	medzinárodné	ocenenie,	
počtom	zamestnaných	absolventov,	počtom	
absolventov,	ktorí	sú	riaditeľmi	firiem	
v svetových	top	spoločnostiach	a

KVALITA	výskumu

meraná	napr.	počtom	vedcov,	ktorí	získali	
významné	medzinárodné	ocenenie,	počtom	
významných	vedeckých	publikácií	a článkov	
v renomovaných	časopisoch,	počtom	citácií	
a patentov,	mierou	medzinárodnej	spolupráce.

2011—12

546.

+19
priečok

+32
priečok

+20
priečok

527.

495.
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475.
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UMIESTNENIE	UK	V	REBRÍČKU	UNIVERSITy	ranking By aCademiC performanCe (URAP)

v rebríčku	round university ranking	(RUR)	na

440.	mieste
a stala	sa	jedinou	slovenskou	vysokou	školou	
medzi	767	najlepšími	vysokými	školami,	ktoré	boli	
do rebríčka	zaradené.	Prvé	miesto	v ňom	obsadil	
Kalifornský	technologický	inštitút	(Caltech).	
Nasledujú	ho	Harvard	(2.	miesto),	Oxford	(3.),	
Stanford	(4.)	a Cambridge	(5.).	Rebríček	RUR	hodnotí	
5	základných	oblastí,	ktorými	sú	vzdelávanie	
(30 % váha),	výskum	(30	%),	citácie	(30 %),	
medzinárodná	spolupráca	(7,5 %	váha)	a príjmy	
plynúce	z prepojenia	s praxou	(2,5 %	váha)

v hodnotení	Webometrics	(Ranking	Web	
of World Universities)	na

599.	mieste

z 20 000+	hodnotených	vysokých	škôl	sveta	a zaradi	la	
sa	k 3 %	najlepších	vysokých škôl	sveta

v rebríčku	center for World university 
rankings (CWUR)	na

732.	mieste
z 22 000+	hodnotených	vysokých	škôl	sveta	a patrila	
tak	k 3,3 %	najlepších	vysokých	škôl	sveta.	CWUR	
meria	KVALITU	vzdelávania	a prípravy	študentov,	
ako aj KVALITU	výskumu	nezávisle	od prieskumov	
a dát	dodaných	univerzitami.	Do úzkeho	výberu	
postupuje	1 000	top	univerzít	sveta.	Hodnotenie	
je	založené	na ôsmich	objektívnych	kritériách.	
Medzi	tisícku	špičkových	svetových	univerzít	sa	UK	
zaradila ako	jediná slovenská vysoká	škola
uk
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Vroku 2014	uplynulo	95	rokov	od založenia	
UK.	Pri tejto	príležitosti	zorganizovala	

univerzita	početné	podujatia	nielen	pre	svojich	
učiteľov,	študentov	a zamestnancov,	ale	
aj	širokú	verejnosť.	UK	pri	tejto	príležitosti	
vydala	pamätnú	medailu,	ktorú	rektor	
univerzity	odovzdal	zástupcom	jednotlivých	
fakúlt,	zaslúžilým	členom	akademickej	obce	
i vybraným verejným	činiteľom	na čele	
s novozvoleným	prezidentom	Slovenskej	
republiky	andrejom kiskom.

Históriu	univerzity	pripomínajú	aj	tri	publikácie	
vydané	v jubilejnom	roku:	Čestní	doktori	UK,	
obsahujúcu	medailóny	115	osobností,	ktoré	si	od UK	
prevzali	čestný	titul	Doctor	Honoris	Causa	a publikácie	
Vivat	Academia	a Via	Comeniana	venujúce	sa	
najvýznamnejším	historickým	míľnikom	najstaršej	
slovenskej	univerzity,	spomienkam	osobností	UK	
a významným	návštevám,	ktoré	zavítali	na pôdu	UK.

V boji	za slobodu

univerzite komenského a jej študentom patrí 
nezastupiteľné miesto v boji za slobodu 
a demokraciu.	25.	výročie	revolučných	udalostí	
roku	1989	(na	fotografii)	si	UK	pripomenula	
19. novembra	výstavou	November	1989	—	ako	
si	ho	(ne)pamätáme	a diskusiou	Revolúcia	ako	

zHroMAžDeNie ŠtUDeNtov 
v AUle Uk PoČAs NežNeJ 
revolúcie v rokU 1989
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historická	úloha	aj	generačná	skúsenosť	s aktérmi	
novembrových	dramatických	udalostí.	Sprevádzali	
ich	početné	sprievodné	kultúrne	podujatia.

21. augusta pri príležitosti výročia vpádu vojsk 
varšavskej zmluvy do československa	otvorila	
UK	vo	foyeri	svojej	historickej	budovy	výstavu	
fotografií	Ladislava	Bielika.

Humanita

UK	v Bratislave	v spolupráci	s Národnou	transfúznou	
službou	SR	usporiadala už 5. ročník univerzitnej 
kvapky krvi 2014,	cieľom	ktorej	je	vytvoriť	
u študentov	návyk	pravidelného	darcovstva	
najvzácnejšej	tekutiny.	Jednotka	odobratej	krvi	sa	
spracováva	na tri	súčasti:	koncentrát	červených	

krviniek,	krvných	doštičiek	a čerstvo	zmrazená	
plazma,	takže	darca	pomáha	až	trom	pacientom.	
Za päťročnicu	dobročinnej	akcie	sa môže uk 
pochváliť číslom 1876 darcov.

Empatiu	prekračujúcu	hranice	Slovenska	preukázala	
UK	pri zorganizovaní najväčšej vysokoškolskej 
zbierky hračiek pre deti	v Tanzánii.	Darcovia	
hračiek	priniesli	do života	detí,	ktorých	život	sužuje	
sucho	a hlad	dovtedy	neznámu	vec,	hračku,	priateľa,	
ktorý	im	pomôže	prekonať	životné	útrapy	a bojovať	
s ťažkým	osudom,	aký	nepozná	žiadne	dieťa	v Európe.

Integrácia

Pri	príležitosti	10.	výročia	vstupu	Slovenskej	
republiky	do Európskej	únie	zorganizovala	UK	

univerzita a spoločnosť
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Viete,	že…

najstaršou fakultou Uk je lekárska  fakulta 
Uk, ktorá začala svoju činnosť hneď 
po založení univerzity v roku 1919 
a  najmladšou fakultou Uk je  Fakulta 
sociálnych a ekonomických vied Uk, 
 ktorá vznikla v roku 2002?

univerzita komenského / Ročenka 2014 / DeFInITÍVna VeRZIa

base@silhouette.sk



na svojej	pôde	odbornú	konferenciu	desať rokov  
slovenska v európskej únii	za účasti	štátneho	
tajomníka	Ministerstva	zahraničných	vecí	
a európskych	záležitostí	SR,	podpredsedu	Európskej	
komisie,	veľvyslancov	a iných	hostí.	Témou	odbornej	
diskusie	boli	priority	Európskej	únie	—	naštartovanie	
ekonomického	rastu,	jeho	konsolidácia	a tvorba	
pracovných	miest,	najmä	pre	mladých	ľudí.

V rámci	Národného	konventu	sa	na pôde	Univerzity	
Komenského	uskutočnilo	stretnutie	predsedov	
vlád Slovenskej	a Českej	republiky	so	študentmi	
a členmi	Národného	konventu,	na ktorom	
diskutovali	na tému	Spoločne	10	rokov	v EÚ	—	akú	
Európu	chceme?	Skutočnosť,	že	dejstvo	Národného	
konventu	venované	budúcnosti	Európskej	únie	sa	
odohralo	na pôde	UK	potvrdzuje,	že	univerzity	
ako nositeľky	vzdelanosti,	vedy,	výskumu	
a poznania	majú	zohrávať	výraznú	rolu	v politickom,	
ekonomickom	a spoločenskom	živote	krajín	
a vplývať	na rozhodovanie	o veciach	dôležitých	
pre občanov	i ľudstvo.

Osobnosti

Univerzita	Komenského	v Bratislave	udeľuje	
čestnú	hodnosť	Doctor honoris causa	domácim	
a zahraničným	osobnostiam,	ktoré	významnou	
mierou	prispeli	k rozvoju	vzdelania,	vedy,	kultúry,	
demokracie,	všeľudských	hodnôt	a osobne	sa	
pričinili	o pokrok	ľudskej	civilizácie	šírením	

vzdelanosti	a humanizmu.	Čestnými	doktormi	UK	sa	
stali	napr.	generálny	tajomník	OSN	Kofi	Atta	Annan	
(1999),	14.	dalajláma	a nositeľ	Nobelovej	ceny	
za mier	Tenzin	gyatso	(2000)	či	držiteľ	Nobelovej	
ceny	za chémiu	gerhard	Ertl	(2009).

V roku	2014	udelila	UK	čestnú	hodnosť	trikrát.	
V januári	2014	si	čestný	doktorát	UK		prevzal	
	významný	mikrobiológ	ján vilček,		absolvent	
Lekárskej	fakulty	UK.	Prof. MUDr. Ján	Vilček,	PhD.,	
je významná	svetová	osobnosť	v oblasti	imunológie	
a mikrobiologického	výskumu,	ktorý	od roku	1973	
pôsobí	na Univerzite	v New	yorku.	Je	objaviteľom	
lieku	REMICAD,	ktorý	sa	používa	pri	liečbe chronic
kých	zápalových	ochorení.	Je	nositeľom	viacerých	
prestížnych	ocenení	—	Ceny	Alberta	gallatina,	
najvyššieho	univerzitného	vyznamenania	a najvyššie
ho	ocenenia	za technologický	pokrok	udeľovaného	
v USA	„National	Medal	of	Technology	and	Innovation“,	
ktoré	mu	udelil	prezident	USA	v roku	2013.

angela merKelOVá 
sA stAlA ČestNoU 
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V októbri	sa	čestnou	doktorkou	UK	stala	
nemecká kancelárka	angela merkelová.	Stala	
sa	tak	len	treťou	ženou	v histórii	udeľovania	
čestných doktorátov	najstaršej	a najväčšej	
slovenskej	univerzity.	Čestný	titul	jej	bol	udelený	
na znak	rešpektu	a obdivu	voči	jej	vedeckej	
a štátnickej	práci	a	ako	aj	prejav	uznania	
výnimočného	prínosu	k medzinárodnej	spolupráci	
so	zreteľom	na rozvoj	Európy	a za podporu	
vzdelávania	a vedeckovýskumnej	činnosti	
pre	spoločnú	európsku	budúcnosť.	Dr. Angela	
Merkelová	v období	svojho	štúdia	a počas	svojej	
vedeckej	kariéry	aktívne	spolupracovala	s našimi	
fyzikálnymi	chemikmi	—	profesorom	Urbanom	
a profesorom	Kellem	z prírodovedeckej	fakulty,	
ako aj	s profesorom	Hubačom	z fakulty	matematiky,	
fyziky	a informatiky.

V decembri	UK	udelila	čestný	titul	Doctor	honoris	
causa anthonymu Johnovi turnerovi,	významnému	
biochemikovi,	profesorovi	z University	of	Leeds.	
Vedecká	práca	profesora	Turnera	sa	zaoberá	
chorobami	spojenými	s pribúdajúcim	vekom a súvisí	

s výskumom	demencie.	Profesor	Turner	bol	
prvým	vedcom,	ktorý	identifikoval	a klonoval	gén	
ACE2	a jeho	aktuálny	výskum	identifikoval	gén	
ACE3,	poukazujúci	na význam	tukových	raftov	
a cholesterolu	v amyloide	pri	Alzheimerovej	
chorobe.	Výskum	demencie	je	prioritou	v oblasti	
zdravotníctva	Európskej	únie.

V októbri	na pôde	UK	prednášal	trojnásobný	
nositeľ	pulitzerovej ceny	a investigatívny	novinár	
Walt bogdanich, šéfredaktor	New	york	Times.	

Pre študentov	UK	to	bola	vzácna	príležitosť	stretnúť	
sa	a diskutovať	s významnou	osobnosťou	svetovej	
novinárskej	obce.	Podujatie	nepochybne	pomôže	
rozvoju	slovenskej	investigatívnej	žurnalistiky.	Walt	
Bogdanich	nadviazal	na návštevu	Abigail	goldman	
a stal	sa	už	štvrtým	nositeľom	Pulitzerovej	ceny	
prednášajúcim	na pôde	UK.

wAlt BogDANicH, 
ŠéFreDAktor New york tiMes 
A Držiteľ PUlitzeroveJ ceNy 
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prístupným,	príťažlivým	a zrozumiteľným	spôsobom.	
Ich odozva	je	jednoznačne	pozitívna.	V novembri	
na tému	Fukušimská	havária:	dopad	na životné	
prostredie	a energetické	koncepcie	prednášal	
prof. RNDr. Pavol Povinec,	DrSc.

V apríli	si	dekan	Fakulty	managementu	Univerzity	
Komenského	v Bratislave	prof. RNDr. Jozef 
komorník,	DrSc.,	prevzal	z rúk	ministra	školstva	
Francúzskej	republiky	významné	ocenenie	—	
rád dôstojníka akademických paliem	(Palmes	
Académiques).	Rád	sa	udeľuje	za výnimočnú	
pedagogickú	činnosť,	ktorá	prispieva	k šíreniu	
a publicite	francúzskeho	jazyka	a kultúry.	
Akademická	palma	zdobí	významných	pedagógov	
už	od roku	1808,	kedy	ju	založil	Napoleon	
Bonaparte.	Vo	Francúzsku	je	najvyšším	ocenením	
pedagogickej	práce.	Rád	môžu	získať	aj	akademici	
z iných	krajín.	Ocenenie	súvisí	s dlhodobým	
úspešným	fungovaním	tzv.	francúzskeho	
programu	na Fakulte	managementu	UK.	Tento	
program	s podporou	Veľvyslanectva	Francúzskej	
republiky	v SR	otvára	možnosť	študovať	vo	
francúzštine	manažérske	odborné	predmety	
hlavne absolventom bilingválnych	gymnázií	
s francúzskym	jazykom,	ako	aj	na partnerských	
univerzitách	vo	frankofónnych	krajinách,	a tak	sa	
optimálne	pripraviť	na kariéru	v nadnárodných	
francúzskych	firmách.
uk

V auguste	minister	školstva,	vedy,	výskumu	
a športu SR	Ing. Peter	Pellegrini	odovzdal veľkú 
medailu sv. gorazda prof. PhDr. jurajovi 
dolníkovi,	DrSc.,	za celoživotné	pedagogické	
pôsobenie	a vedecký	prínos	v oblasti	
slovenskej lingvistiky	a lingvokulturológie,	
za rozvoj domácej	a zahraničnej	slovakistiky	
a jej propagáciu	vo	svete.

Aj	v roku	2014	pokračovala	UK	vo	svojej	dlhoročnej	
tradícii	prednášok významných vedeckých 
osobností	z UK	pre	širšiu	verejnosť.	Motiváciou	
usporadúvať	tieto	profesorské	prednášky	je	úsilie	
o sprostredkovanie	vedeckých	poznatkov	nielen	
v akademickom	prostredí,	ale	aj	širokej	verejnosti	

PríHovor PreziDeNtA sr 
ANDreJA kiskU PoČAs 
osláv 95. výroČiA Uk 07

Z ákladným	poslaním	UK	je rozvíjať a šíriť 
vzdelanosť, pričom	ako	výskumná	inštitúcia	

tak	robí	tvorivým	vedeckým	spôsobom.	UK	
plní	svoju	strategickú	misiu	udržiavať	širokú	
základňu	poznatkov	a rozvíjať	a podporovať	
európsky	model	štúdia.	Európske	štandardy	
a smernice	vychádzajú	zo	základného	princípu,	
podľa	ktorého	poskytovateľ	vysokoškolského	
vzdelávania	nesie	primárnu	zodpovednosť	
za KVALITU	ním	poskytovanej	výučby.

V roku	2014	bol	s podporou	fondov	
Európskych	spoločenstiev	na UK	zavŕšený	
proces	implementácie komplexného	
interného	systému	zabezpečovania	
KVALITy pokrývajúci tri piliere	činnosti	UK	—	
vzdelávanie,	vedu	a výskum	a manažment.

akademická rankingová a ratingová 
agentúra (ARRA)	každoročne	hodnotí	
KVALITU	výkonu	slovenských	vysokých	škôl,	
medzi	nimi	aj	UK.	V roku	2014	ARRA	zverejnila	
v poradí	svoje	už	desiate	hodnotenie	112	fakúlt	
slovenských	vysokých	škôl.	UK	v ňom	potvrdila 
postavenie dlhoročného lídra	v lekárskych	
vedách	—	Jesseniova	lekárska	fakulta	UK,	
v prírodných	vedách	—	Fakulta	matematiky,	
fyziky	a informatiky	UK	i v spoločenských	
vedách	—	Fakulta	sociálnych	a ekonomických	
vied	UK.	Objektívnou	známkou	KVALITy je 
nepochybne	aj	fakt,	že	Univerzita	Komenského	
patrí	medzi	vysoké	školy s najnižšou	
nezamestnanosťou	absolventov,	ktorí	sa	navyše	
radia	k najlepšie	zarábajúcim	na Slovensku.

vzdelávanie

UK	2014

st
ra
n
a 

2
2

—
2

3

univerzita komenského / Ročenka 2014 / DeFInITÍVna VeRZIa

base@silhouette.sk



KVALITNÝ výkon	podporuje	UK	aj	u svojich	
študentov.	Za vynikajúci	prospech	počas	štúdia	bola	
v roku	2014	udelená	akademická pochvala rektora 
UK	spojená	s priznaním	motivačného	štipendia	198	
absolventom	v celkovej	sume	31 913	€.	Cena	rektora	
UK	za vynikajúcu	diplomovú	prácu	spojená	s priznaním	
motivačného	štipendia	v celkovej	sume	10 725	€	bola	
udelená	65	absolventom.	Za vzornú	reprezentáciu	
univerzity	doma	i v zahraničí	bola	pri	príležitosti	
Medzinárodného	dňa	študentstva	udelená	Akademická	
pochvala	rektora	30	študentom	UK	spojená	s priznaním	
motivačného	štipendia	v celkovej	sume	10 585	€.	
Celková	suma	motivačných štipendií	vyplatených	
v roku	2014	UK	predstavovala	čiastku	1 190 366	€	
a získalo	ju	3 898	študentov.

Dobré	meno	univerzity	reprezentovalo	v národnej	
súťaži	mladých	talentov	študentská osobnosť 
Sloven	ska	7	študentov	UK.	Projekt	organizuje	Junior	
Chamber	International	—	Slovakia	pod	záštitou	
prezidenta	SR	Andreja	Kisku,	s podporou	Slovenskej	
rektorskej	konferencie	a pod	odbornou	garanciou	
Slovenskej	akadémie	vied	s cieľom	predstaviť	
verejnosti	výnimočných	študentov,	prípadne	
doktorandov	s významnými	vedeckovýskumnými,	
umeleckými	alebo	športovými	výsledkami.	V jubilejnom	
desiatom	ročníku	v kategórii	elektrotechnika	získala	
víťazstvo	Mgr. michaela horňáčková,	PhD.,	študentka	
Fakulty	matematiky,	fyziky	a informatiky	UK.

významné úspechy	dosiahli	študenti	UK	aj	
v medzinárodnej konkurencii.	National	Collegiate	
College	Association	odovzdala	na medzinárodnej	
univerzitnej	konferencii	v Ríme,	National	Model	
United	Nations,	významné	ocenenia	študentom	
Fakulty	sociálnych	a ekonomických	vied	UK	Dominike	
Filínovej	a Tomášovi	Lukačovskému	za „Outstanding	
Position	Paper“.	Clarissa	do Nascimento	Tabosa	 
a Michaela	Dénešová	získali	ocenenie	„Honorable	
Mention	Delegation“	International	Collegiate	
Programming	Contest.	Študenti	Fakulty	matematiky,	 
fyziky	a informatiky	UK	potvrdili	svoje	programátor
ské	kvality	v medzinárodnej	súťaži	ACM	ICPC	
(Interna	tio	nal	Collegiate	Programming	Contest).	
Do svetového	finále	sa	prebojoval	tím	UK	v zložení	
Tomáš	Belan,	Peter	Fulla	a Ján	Hozza	s trénerom	tímu	
RNDr. Michal	Forišek,	PhD,	a prekonali	aj	prestížne	

PoDiel Uk NA celkovoM PoČte DoktorANDov 
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svetové	univerzity,	akými	sú	MIT,	Cambridge	
či Stanford.

Dominantné	postavenie	v slovenskom	vysoko
školskom	priestore	popri	KVALITE	zabezpečuje	
UK	aj	pestrosť	ponúkaných	študijných	programov	
a najvyšší počet záujemcov o štúdium.

Profil	klasickej	univerzity	umožňuje	študentom	
vyberať	si	z najširšieho spektra študijných 
programov	na Slovensku.	V roku	2014	tvorilo	
ponuku	UK	658	akreditovaných	študijných	programov,	
pokrývajúcich	pestrú	paletu	spoločenskovedných,	
pedagogických,	lekárskych,	prírodovedných,	
ekonomických,	právnych	či	teologických	študijných	
odborov	—	doslova	od A (aplikovaná	informatika)	
po Ž	(žurnalistika).	Medzi nimi	UK	tradične	ponúka	

programy,	ktoré	nemajú	paralelu	na iných	slovenských	
univerzitách,	napr.	Orientálne	jazyky	a kultúry	
či Liečebná	pedagogika.

V roku	2014	študovalo	na trinástich	fakultách	
Univerzity	Komenského	v troch	stupňoch	štúdia	
26 624 študentov,	z nich	2 507	pochádzalo	
z viac	ako	70 krajín sveta.	Zahraniční	študenti	
predstavujú	už	približne	8,5 %	všetkých	študentov	
UK,	ale	najmä	23,1 % všetkých zahraničných 
študentov	na slovenských	vysokých	školách.	
V doktorandskom	štúdiu	na UK	študovalo	
2 276	študentov,	čo	je	viac ako 25 % podielu 
doktorandov	všetkých	vysokých	škôl	na Slovensku.

V snahe	inovovať ponuku vzdelávania	a čo	
najlepšie	pripraviť	študentov	na prax	zaviedla	UK	

PoDiel zAHrANiČNýcH ŠtUDeNtov Uk NA celkovoM 
PoČte zAHrANiČNýcH ŠtUDeNtov v sr

CELKOVÝ
POČET	ZAHR.
ŠTuDENTOV 
V SR 10 851

Z TOHO
2 507
NA	UK

23,1 %

VZDELÁVANIE
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v spolupráci	s Ekonomickou	univerzitou	v Bratislave	
spoločný	bakalársky	študijný	program	Ekonómia	
a právo	a ponúkala	cudzojazyčné	študijné	programy	
v	oblasti	manažmentu,	právnych,	lekárskych	
a	farmaceutických	vied.	V roku	2014	vznikla	
na Právnickej	fakulte	UK	Súdna	sieň	prof. Karola	
Planka,	ktorá	študentom	slúži	na simulovanie	
reálnych	súdnych	sporov	a tým	ich	lepšie	
pripravuje na právnickú	prax.

Univerzita	Komenského	sa	etabluje	v európskom	
vysokoškolskom	priestore	ako	vyhľadávaný	
a rešpektovaný	partner	aj	prostredníctvom	
zvyšovania	miery	zapojenia	svojich	študentov	
a pedagógov	do medzinárodných akademických 
mobilitných programov	Erasmus,	ErasmusPlus,	
CEEPUS,	Leonardo	da	Vinci,	Akcia	RakúskoSlovensko	
a ďalších.	V rámci	akademickej	mobility	vyslala	

v roku	2014	univerzita	na zahraničné	univerzitné	
či	vedecké	pracoviská	836	študentov	a 65	učiteľov	
a prijala	ich	391,	resp.	24.

Medzinárodné	postavenie	si	univerzita	upevňuje	
aj	prostredníctvom	členstva vo významných 
akademických organizáciách.	UK	bola	aj	v roku	
2014	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).	Novými	členmi	sa	UK	
stala	v spoločenstvách	ASEAUNINET	a Univerzitnej	
agentúry	frankofónie	(AUF	—	Agence	Universitaire	de	
la	francophonie).

Popri	trojstupňovom	vysokoškolskom	vzdelávaní	
ponúka	UK	aj	pre	verejnosť	širokú	paletu	možností	
celoživotného vzdelávania.	Tisíce	frekventantov	
navštevovalo	v roku	2014	okrem	kariérnych	
a jazykových	kurzov	aj	kurzy	Univerzity	tretieho	
veku,	ktoré	má	vo	svojom	portfóliu	Centrum	ďalšieho	
vzdelávania.

Bohatú	tradíciu	majú	aj	letné	školy	a	verejné	
prednášky.	V jubilejnom	50.	ročníku	letnej	školy	

slovenského	jazyka	uspokojila	studia academica 
slovaca	—	Centrum	pre	slovenčinu	ako	cudzí	jazyk	
(SAS)	dopyt	179	záujemcov	z 38	krajín	sveta	v	ich	
úsilí	o	zvládnutie	slovenčiny.	SAS	pri	príležitosti	
jubilea	zorganizovala	aj	medzinárodné	sympózium	
50 rokov	Studia	Academica	Slovaca	v kontexte	
domácej	a zahraničnej	slovakistiky.	Na rozdiel	
od iných	letných	jazykových	kurzov	si	SAS	zachováva	
profil	slovakistických	akademických	štúdií.

Za uplynulé	desaťročia	absolvovalo	letnú	školu	
viac ako	6 200	cudzincov	zo	76	krajín	sveta.
Mimoriadne	obľúbenou	formou	už	po dvanástykrát	
prezentovali	svoje	vedomosti	pedagógovia	z UK	

študentom	do 15	rokov	počas	letnej	Detskej	
univerzity	Komenského,	ktorú	organizuje	UK	
v spolupráci	s Divadlom	Aréna.	V roku	2014 sa 
jej zúčastnilo	258	záujemcov.

Medzi	strategické	ciele	UK	v oblasti	vzdelávania	
a podpory	kvality	patrí	významné	miesto	aj	
spolupráci so strednými školami.	Spoločným	
cieľom	viacerých	projektov	a iniciatív	je	
získať	pre	štúdium	na UK	tých	najkvalitnejších	
stredoškolákov.	Popri	pravidelných	dňoch	
otvorených	dverí,	kde	fakulty	a pedagógovia	
poskytujú	záujemcom	všetky informácie	súvisiace	
so	štúdiom	a predstavia im	priestory,	učebne,	
laboratóriá	a vedecké	pracoviská,	organizujú	
fakulty	pre	nadaných	študentov	aj	špeciálne	
podujatia,	napríklad	minikonferenciu	„Vir tuálna	
realita	bez	hraníc“,	kde	mohli	mladší	študenti	
získať	netradičnou	formou	vedomosti	z oblastí	
matematiky,	fyziky	a informatiky	a zaujímavosti	
z oblasti	prírodných	vied.	Inou	formou	spolupráce	
so	strednými	školami	je	príprava	študentov	zo	
stredných	škôl	na medzinárodné	súťaže	poslucháčmi	
UK.	Poslucháči	UK	sa	venovali	aj	príprave	študentov,	
ktorí	sa	zúčastnili	v dňoch	3. —	10.	júla	2014 
v anglickom	Shrewsbury	jednej	z najväčších	
medzinárodných	fyzikálnych	súťaží,	v ktorom	tím	
„našich“	študentov	získal	zlaté	medaily.
uk
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Dnes vyvíjame vašu budúcnosť!

UNIVERZITNÝ	VEDECKÝ	PARK	UK	BUDE	MAŤ	
PôSOBNOSŤ	V	OBLASTI	MOLEKULáRNEJ	MEDICÍNy,	
ENVIRONMENTáLNEJ	MEDICÍNy	A	BIOTECHNOLógIÍ.
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univerzita	Komenského	patrí	k najsilnejším vedecko
výskumným inštitúciám na Slovensku. Za svoje 

významné postavenie	vďačí	nielen	dosiahnutým	výsledkom,	
množstvu	tvorivých	pracovníkov,	ale	aj	schopnosti	
KVALITNÝM výkonom získavať	finančnú	podporu	
pre svoje vedecké	bádanie.	V	roku	2014	sa	na	UK	riešilo	
716 vedeckých	projektov	s	viaczdrojovou	finančnou	
podporou	v celkovom objeme	22,6	mil.	€.

oblasť Publikácie citácie citácie na 
publikáciu

Fyzika 1 503 25 721 17,11

Chémia 1 117 10 302 9,22

Klinická	medicína 1 040 7 680 7,38

Biológia	a	biochémia 845 5 636 6,67

Vedy	o	živej	prírode 310 2 635 8,50

všetky oblasti* 7 284 68 549 9,41

kumulatívne údaje 2005—2014
Essential	Science	Indicators	(ESI)	k	31.	12.	2014

*		Zo	4	678	hodnotených	výskumných	inštitúcií	sa	Univerzita	Komenského	s	počtom	7	284	vedeckých	
publikácií	umiestnila	na	782.	mieste	a	patrí	k	19,9	%	najlepších	výskumných	inštitúcií	sveta	 
(2005—2014).	S	počtom	68	549	citácií	sa	UK	umiestnila	na	933.	mieste	a	radí	sa	k	16,7	%	
najlepších výskumných	inštitúcií	sveta	(2005—2014).

Počet	citácií:
933. miesto	zo	  
4 678	hodnotených	
svetových	
výskumných	  
inštitúcií	  
(19,9	%	najlepších).

Počet	publikácií: 
782. miesto	zo	  
4 678	hodnotených	
svetových	
výskumných	  
inštitúcií	  
(16,7	%	najlepších).

Univerzita	Komenského	sa	môže	pochváliť	
množstvom	úspešných	vedcov	i pedagógov,	ktorí	
patria	nielen	medzi	slovenskú	ale	aj	svetovú 
akademickú špičku.	V roku	2014	získal	
od European	Projects	Association	Advisory	Board	
významné	ocenenie	prof. RNDr. ján turňa,	CSc.	
za výsledky	práce	na európskych	projektoch	—	
European	Projects	Awards.

Cenu vedec roka 2013,	ktorú	udeľovalo	
Centrum	vedeckotechnických	informácií	v roku	
2014	získal	doc. RNDr. stanislav tokár,	CSc.,	
z Fakulty	matematiky,	fyziky	a informatiky	UK,	
odborník	v oblasti	fyziky	elementárnych	častíc.	
Ocenenie	získal	za významný	príspevok	vo	
fyzike	vysokých	energií,	predovšetkým	v oblasti	
hľadania	Higgsovho	bozónu	a určenia	náboja	top
kvarku.	UK	zaznamenala	úspech	aj	v kategórii	

mladý výskumník roka sr,	v ktorej	zvíťazil	
RNDr. michal pitoňák,	PhD.,	z Prírodovedeckej	
fakulty	UK.	Ocenenie	bolo	udelené	za presný,	
kvantovochemický	výpočet	nekovalentných	
komplexov	so	zameraním	na biologicky	významné	
molekuly,	akými	sú	napríklad	DNA	alebo	proteíny.

KVALITU vedeckého výskumu	na UK	potvrdzuje	
aj	identifikácia	špičkových vedeckých tímov 
vysokých	škôl	na Slovensku	Akreditačnou	komisiou.	
Akreditačná	komisia	identifikovala	37	špičkových	
vedeckých	tímov	z toho	19	tímov	tvoria	tímy	z UK:	
z Filozofickej	fakulty,	Fakulty	matematiky,	fyziky	
a informatiky,	Prírodovedeckej	fakulty,	Lekárskej	
fakulty	a Jesseniovej	lekárskej	fakulty.

Svoj	bádateľský	potenciál	orientuje	UK	prioritne	
do oblastí	molekulovej	medicíny,	biomedicínskeho	
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výskumu	a biotechnológie,	materiálového	výskumu	
a nanotechnológie,	environmentálnej	medicíny,	
udržateľnej	energetiky	a energie,	informačných	
a komunikačných	technológií	a matematicko
štatistických	metód,	spoločenských	výziev	
a ľudských	práv,	výskumu	skupinových	identít	ako	
hlavných	zložiek	sociálnych	a kultúrnych	procesov,	
rozvoja	podnikania	a systémov	manažmentu	
organizácií	a do oblasti	výskumu	zdravia,	telesnej	
a duševnej	zdatnosti	obyvateľstva.

Inovácie	a progresívne	výskumné	trendy	v týchto	
oblastiach	zastrešujú	centrá	excelentnosti	UK	
a výhľadovo	aj	medziodborové multidisciplinárne 
vedecké pracoviská	Univerzitný	vedecký	park	UK	
a biomedicínske	centrum	Jesseniovej	lekárskej	fakulty	
UK	BioMed	Martin,	ktoré	v roku	2014	začala	UK	budovať	
ako	svoje	strategické	priority	v oblasti	vedy	a výskumu.

univerzitný vedecký park uk	(UVP)	má	za cieľ	
slúžiť	ako	komplexný	výskumný	inkubátor	pre	UK	

PoDiel Uk NA celkoveJ PUBlikAČNeJ ČiNNosti  
sr V % za rOK 2014

PoDiel UNiverzity koMeNskéHo NA ŠPiČkovýcH 
veDeckýcH vysokoŠkolskýcH tíMocH v sr

PoDiel Uk NA kAreNtovANýcH PUBlikáciácH  
sr V % za rOK 2014

uk	—	Univerzita	Komenského	/	sav	—	Slovenská	akadémia	vied	/	stu	—	Slovenská	technická	univerzita	/	tuk	—	Technická	
univerzita	Košice	/	Pu	—	Prešovská	univerzita	/	eub	—	Ekonomická	univerzita	Bratisava	/	ostatné	verejné	vysoké	školy.

UK

18,8 9,5 10,9 8,7 6,2 6,2 39,7

SAV STu TUK Pu EuB ostatné

21,2 34,9 10,8 6,0 1,6 0,9 24,6

UK SAV STu TUK Pu EuB ostatné

CELKOM	37
ŠPIČKOVÝCH	VEDECKÝCH	
VySOKOŠKOLSKÝCH	TÍMOV
NA	SLOVENSKU

Z TOHO 19	NA	UK

51,4 %

a následne	aj	pre	súkromný	sektor	pôsobiaci	vo	
vedeckotechnickej	oblasti.	Celkové	výdavky	
projektu	predstavujú	takmer	42	mil. €	a je	
realizovaný	vďaka	významnej	podpore	tzv.	
eurofondov.	Doba	výstavby	UVP	je	projektovaná	
na 18	mesiacov.	Následne	bude	zabezpečená	
dodávka	technologických	zariadení	a vybavenia	
laboratórií.	UVP	UK	vytvorí	takmer	250	pracovných	
pozícií.	Zázemie	UVP	UK	bude	tvoriť	80	laboratórií	
(pre	biotechnológiu,	molekulárnu	biológiu,	genetiku,	
chémiu,	mikrobiológiu,	virológiu,	fyziológiu,	
etológiu,	bunkovú	biológiu,	fyziológiu	rastlín	atď.),	
50	pracovní	a rokovacích	miestností	a podporné	
technické	a zabezpečovacie	priestory.

bioMed Martin	je	špičkovým	výskumným	
pracoviskom	JLF	UK	v Martine,	kooperujúcim	
s centrami	excelentnosti,	Kompetenčným	centrom	

a ostatnými	odbornými	pracoviskami	fakulty	
s cieľom	realizovať	excelentné	výstupy	výskumu	
a vývoja	v oblasti	molekulovej	medicíny,	onkológie,	
respirológie	a neurovied.	Laboratóriá	BioMedu	sa	
budú	zameriavať	na výskum	viscelárnej	bolesti,	
chronického	kašľa,	farmakokinetiky	a toxikológie,	
experimentálnej	fyziológie,	psychofyziológie,	
autonómneho	nervového	systému,	genomiky,	
tkanivových	kultúr,	proteomiky	a metabolomiky.	
Celkové	náklady	na realizáciu	projektu	BioMed	
Martin	predstavujú	vyše	26,3	mil.	€,	z čoho	
významný	podiel	predstavujú	finančné	prostriedky	
poskytnuté	z eurofondov.

V oblasti	podpory transferu výsledkov výskumu 
a inovácií do praxe,	ktorý	je	ďalším	z významných	
strategických	cieľov	UK	v oblasti	vedy	a výskumu,	
zaznamenala	Univerzita	Komenského	v roku	
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Univerzita	Komenského	 Počet	špičkových	
tímov

Podiel	špičkových	
tímov	na	celkovom 
počte	v	%

Unverzita komenského 19,0 51,4

Filozofická	fakulta	UK 4,0 10,8

Fakulta	matematiky,	fyziky	a	informatiky 6,5 17,6

Prírodovedecká	fakulta	UK* 5,5 14,9

Jesseniova	lekárska	fakulta	UK 2,0 5,4

Lekárska	fakulta 1,0 2,7

ostatné vysoké školy na slovensku 18,0 48,6

spolu 37,0 100,0

PoDiel ŠPiČkovýcH tíMov Uk NA celkovoM PoČte ŠPiČkovýcH tíMov  
vysokýcH Škôl NA sloveNskU PoDľA HoDNoteNiA AkreDitAČNeJ koMisie

2014	štyri	nové	vynálezy,	ktoré	sú	využiteľné	
v oblasti	počítačovej	tomografie,	angiografie,	
arteriografie	a mamografie,	v oblasti	prípravy	
antivirotík,	v bioorganickej	a medicínskej	
chémii	či v automobilovom,	elektronickom,	
farmaceutickom,	chemickom,	dokonca	aj	
v potravinárskom	priemysle.

podpora a výchova mladých vedcov je jednou 
zo	základných	rolí	UK.	UK	každoročne	podporuje	

mladých	bádateľov	prideľovaním	grantov	mladým	
vedeckým	pracovníkom.	V roku	2014	UK	podporila	
305	projektov	v celkovom	objeme	292 890	€.	
Zároveň	systematicky	vytvára	priestor	svojim	
mladým	vedeckým	pracovníkom,	aby	verejne	
prezentovali	vynikajúce	výsledky	svojho	výskumu.	
V roku	2014	mali	túto	možnosť	doktorandi	fakúlt	
UK už	po tretíkrát	na konferencii.	Spájame	
vedomosti,	invenciu	a vedu.
uk

*	FMFI	UK	a	PRIF	UK	
spolu	participujú	
v jednom	špičkovom	
vedeckom	tíme.
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509 ľudské zdroje

UK	2014

V   oblasti	ľudských	zdrojov	patrí	Univerzita	
Komenského	medzi	atraktívnych	

a najväčších zamestnávateľov	v rámci	
Slovenskej	republiky.	Potvrdzujú	to	aj	čísla	
z roku	2014,	kedy	spolu	zamestnávala	
4 467	zamestnancov.	Ich	väčšinu	tvorili	
pedagogickí	a výskumní	pracovníci	(2 437).	
Na jedného	učiteľa	pritom	v priemere	
pripadalo 12 študentov.

PoČet zAMestNANcov Uk rokU 2014

zamestnanci Počet

Pedagógovia 1 983

Výskumní	pracovníci 454

Ostatní 2 030

Celkom 4 467

PEDAGÓGOVIA

44,4 %
VÝSKUMNÍ
PRACOVNÍCI

10,1 %
OSTATNÍ

45,5 %
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V roku	2014	sa	na UK	habilitovalo	62	docentov	
a v inauguračnom	konaní	bolo	schválených	
12 profesorov.	Celkovo	na univerzite	pôsobilo	
v 137	odboroch	spolu	332 profesorov. Ich 
veková	štruktúra	však	indikuje	výraznú	potrebu	
univerzity rozvíjať	ľudské	zdroje	predovšetkým	
v tej najkvalifikovanejšej	časti.

V súlade	s cieľmi	Dlhodobého	zámeru	UK	sa	
na Rektoráte	UK	realizoval	projekt	„Kompetenčný	

model.	Personálny	audit	2014“	(KOMPA),	zámerom	
ktorého	bolo	prostredníctvom	získaných	informácií	
zvýšiť	efektivitu	poskytovania	služieb	oddeleniami	
a referátmi	RUK.	Na zlepšenie	a zvýšenie 
efektívnosti pracovných činností	RUK	
formulovali	externí	audítori	vo	svojej	záverečnej	
správe	konkrétne	odporúčania	v oblasti	organizácie	
a plánovania	práce,	personálneho,	procesného	
a rozpočtového	riadenia	i vnútornej	kontroly.
uk

PreHľAD ŠtrUktúry PeDAgógov 
na UniVerzite KOmensKéhO rOKU 2014

Učitelia Počet*

Profesori,	docenti	s	DrSc. 277

Docenti	bez	DrSc. 540

Ostatní	učitelia	s	DrSc. 2

Ostatní	učitelia	s	PhD,	CSc. 918

Ostatní	učitelia	bez	vedeckej	hodnosti 275

Celkom 2 012

OSTATNÍ  
UČITELIA
S DrSc.

0,1 %

OSTATNÍ	UČITELIA
BEZ	VEDECKEJ
HODNOSTI

13,7 %

DOCENTI
BEZ DrSc.

26,8 %

OSTATNÍ  
UČITELIA
S PhD,	CSC.

45,6 %

PROFESORI, 
DOCENTI 
S DrSc.

13,8 %

*		Priemerný	evidenčný	počet	zamestnancov	prepočítaný	
podľa	pracovných	úväzkov.
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710 infraštruktúra

UK	2014

Dôkazom vysokého vzdelania je 
schopnosť hovoriť o najväčších 
veciach najjednoduchším spôsobom.“ 
— Ralph Waldo	Emerson

S 13	fakultami,	viac	ako	dvoma	desiatkami	pedagogických,	vedeckých	a ďalších	
pracovísk,	so	4 466	zamestnancami,	26 624	
študentmi	a 3 416	frekventantmi	celoživotného	
vzdelávania	si	UK	udržiava	postavenie	
suverénne	najväčšej vzdelávacej inštitúcie 
na Slovensku.	S tým	sú	spojené	určité	špecifiká	
a vysoké	nároky	na príslušnú infraštruktúru.
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Centrum	informačných	  
technológií	UK

Služby	IKT	na UK	pokrýva	43	informačných	
systémov.	Ich	prevádzku,	kompatibilitu,	
bezpečnosť,	rozvoj	a inováciu	softvérových	
a hardvérových	zložiek,	ako	aj	spoluprácu	
všetkých	informačných	pracovísk	zabezpečuje	
Centrum informačných	technológií	UK.

Botanická	záhrada

je	unikátnym	vedeckopedagogickým	pracoviskom	
UK,	založená	bola	v roku	1942.	Udržiava	a rozširuje	
zbierky	živých	rastlín,	participuje	na vzdelávacej	
a osvetovej	činnosti.	Od apríla	do októbra	je	
otvorená	verejnosti,	pre	ktorú	organizuje	aj	
viaceré atraktívne	podujatia,	napr.	Výstavu	
skalničiek,	Kaktusársku	jar,	Letné	koncerty,	
Plody jesene	a iné.

Archív	UK

je	odborné	pracovisko	s viac	ako	50ročnou	
históriou.	Preberá,	eviduje,	ochraňuje	
a sprístupňuje	archívne	dokumenty	týkajúce	
sa	UK	a vzdelávania	na Slovensku	vôbec,	ktoré	
sú	súčasťou	kultúrneho	dedičstva	SR.	Okrem	
iných	uchováva	dva	diplomy	z	rokov	1775	a	1927,	
zaradené	do špeciálnej	evidencie	na Ministerstve	
vnútra	SR.	Na bádanie	v jeho	fondoch	slúži	
bádateľňa.

Akademická	knižnica	UK

v roku	2014	poskytla	služby	takmer	19	tisícom	
registrovaných	používateľov,	väčšinou	z radov	
študentov	UK.	Popri	online	katalógu	fakultných	
knižníc	UK	s viac	ako	pol	miliónom	titulov	vedie	
aj	databázu	publikačnej	činnosti	zamestnancov	
UK.	Ročne	do knižničného	fondu	UK	pribudne	50	
až	60	tisíc	knižničných	jednotiek.	Celkový	rozsah	
knižničného	fondu	UK	tvorí	približne	1 400 000	
knižničných	jednotiek.

Vydavateľstvo	UK

saturuje	významnú	časť	publikačných	aktivít	UK.	
V roku	2014	vydalo	213	publikácií	v celkovom	
náklade	51 920	výtlačkov.

Viete,	že…

v roku 2014 študovalo na Uk viac študentov ako 
má mesto piešťany obyvateľov?

Web 
uniba

Neinvestičný	fond

pri	UK	pôsobí	aj	neinvestičný	fond	Univerzita	
Komenského	n.f.,	ktorého	cieľom	je	podpora	
rozvojových	programov	UK,	vytváranie	
podmienok pre	prezentáciu	a propagáciu	cieľov	
univerzity	v spoločenskom	povedomí,	zvýšenie	
spoločenského	ocenenia	práce	vysokoškolského	
učiteľa	a podpora	vynikajúcich	talentovaných	
študentov.

Ubytovacie	kapacity	 

UK	disponuje	ubytovacími	kapacitami	pre	svojich	
študentov,	ktoré	sú	najväčšie	na Slovensku.	
V roku	2014	poskytla	vo	vlastných	zariadeniach	
ubytovanie	tretine	všetkých	svojich	študentov	
a v študentských	jedálňach	bolo	vydaných	2 236 860	
hlavných	jedál.	V tomto	roku	bol	k väčšej	spokojnosti	
študentov	do praxe	zavedený	aj nediskriminačný	
elektronický	systém	prideľovania	ubytovania.	
V študentských	domovoch	sa	nachádzajú	zdravotné	
strediská,	ktoré	študentom	zabezpečujú	primárnu	aj	
odbornú zdravotnú	starostlivosť.

Centrum	podpory	študentov 
so	špecifickými	potrebami

poskytuje	na UK	informácie,	poradenstvo,	podporné	
služby	a vzdelávacie	aktivity	pre	uchádzačov	
a študentov	so	špecifickými	potrebami,	učiteľov	aj	
verejnosť.	Centrum	má	sídlo	na Fakulte	matematiky,	
fyziky	a informatiky	UK	a na každej	fakulte	pôsobia	
jeho	koordinátori.

Psychologická	poradňa

je	už	od roku	1968	na UK	k dispozícii	študentom.	
Popri	individuálnej	práci	s klientmi	realizuje	
aj párové	a skupinové	poradenstvo	a tematicky	
zamerané	tréningy	a kurzy.
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Naša	univerzita		

Popri	bohatom	spektre	vedeckých	časopisov	vydáva	
UK	od septembra	1955	aj	najstarší	univerzitný	
časopis	na Slovensku	Naša	univerzita.	Ide	o obsahovo	
bohatý	mesačník,	ktorý	vychádza	10krát	do roka	
s výnimkou	júla	a augusta	v náklade	3 200 ks	
obohatený	11.	mimoriadnym	vydaním.	K dispozícii	je	
aj	v elektronickej	podobe	na webovej	stránke	UK.

10 INFRAŠTRUKTÚRA

informačné centrum	zabezpečuje	mediálny	
servis	a komunikáciu	UK	s verejnosťou	
prostredníctvom	širokého	spektra	nástrojov.	
Záujemcom	o informácie	je	dostupné	od roku	
2014	zásadne	modernizované	webové	sídlo UK
www.uniba.sk
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Študentské	organizácie		

Množstvo	študentov	je	zárukou	bohatého	
študentského	života.	Na fakultách	pôsobia	rôzne	
záujmové	študentské	organizácie,	viaceré	so	
silným	medzinárodným	zázemím,	napr.	AIESEC,	
ELSA,	…	Na slávnostných	podujatiach	UK	vystupujú	
umelecké	súbory	gymnik	z Fakulty	telesnej	
výchovy	a športu	UK	a Comenius	z Pedagogickej	
fakulty	UK.	Na fakultách	pôsobia	športové	kluby,	
ktoré	reprezentujú	univerzitu	na akademických	
športových	turnajoch.	Veslársky	tím	UK	v roku	
2014	obhájil	1.	miesto	Univerzitnej	regaty	
Bratislava	a udržal	pre	UK	putovnú	trofej	
od akademického	sochára	Milana	Lukáča.

Súťaže		

Študenti	UK	sa	popri	štúdiu	zúčastňujú	súťaží	
organizovaných	UK	s cieľom	posilniť	ich	vzťah	
k alma	mater.	V roku	2014	pri	príležitosti	
95.	výročia	svojho	vzniku	zorganizovala	UK	
fotografickú	súťaž	na tému	Moja	univerzita.	
Víťazná	práca	zdobí	obálku	knihy	Vivat	Academia:	
95	rokov	Univerzity	Komenského.	Víťaz	si	mohol	

vybrať	medzi	bezplatným	ročným	ubytovaním	
na internáte	UK	a notebookom	a rektor	UK	ho	
pozval	na obed.	Autori	ďalších	10	fotografií	získali	
zaujímavú	finančnú	odmenu.

Informačné	centrum		

otvorila	UK	v roku	2014	pre	študentov	
a záujemcov	za účelom	rozvoja	poradenstva	
a podpory	pri	štúdiu,	kde	je	možné	okrem	
informácií	získať	aj	reprezentačné	predmety	UK.	
Okrem	osobného	kontaktu	sú	jeho	služby	prístupné	
aj	telefonicky	aj elektronicky.

Oddelenie	vzťahov	  
s verejnosťou

zabezpečuje	mediálny	servis	a komunikáciu	UK	
s verejnosťou	prostredníctvom	širokého	spektra	
nástrojov.	Záujemcom	o informácie	je	dostupné	
v roku	2014	zásadne	modernizované	webové	
sídlo UK	www.uniba.sk.	UK	ako	aj	jej	fakulty	majú	
svoje	oficiálne	profily	aj	na sociálnych	sieťach,	
v rámci	ktorých	živo	diskutujú	aktuálne	dianie	
akademického	života.
uk
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95. výroČie vzNikU Uk

univerzita komenského
Šafárikovo	nám.	6,	814	99	Bratislava,	2015

Email:	kr@rec.uniba.sk,	web:	www.uniba.sk
Tel.:	+421	2 529	21	594,	+421	2 592	44 141
FB:	www.facebook.com/Comenius.University

Zostavili:	doc.	Mgr.	Vincent	Múcska,	PhD.,	Ing.	Jana	Jirsáková,	Mgr.	Eva	Šefcová,	PhD.

Fotografie:	Vladimír	Kuric,	Archív	UK,	OVV	RUK

Použitý	výber	z víťazných	fotografií	súťaže	Moja	univerzita:
obálka	Jakub	Letovanec,	FMFI	UK,	
s.	12	Adam	Záhorský,	FiF	UK
s.	37	Júlia	Bondor,	LF	UK
s.	38	Jana	grešová,	PdF	UK,	Kristína	Kližanová,	PriF	UK
s.	41	Michaela	Jurčová,	FiF	UK

Náklad:	300	kusov

Vydanie	publikácie	podporil	neinvestičný	fond	Univerzita	Komenského	n.f.

grafická	úprava:	Štefan	Seko	&	Anna	Oravcová,	Base	et	Silhouette,	s.	r.	o.

Tlač:	Base	et	Silhouette,	s.	r.	o.
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univerzita komenského 
V BRATISLAVE

PRáVNICKá	FAKULTA	UK

FARMACEUTICKá	 
FAKULTA	UK

RÍMSKOKATOLÍCKA	
CyRILOMETODSKá	
BOHOSLOVECKá
FAKULTA	UK

FILOZOFICKá	FAKULTA	UK

FAKULTA	TELESNEJ	 
VÝCHOVy	A	ŠPORTU	UK

EVANJELICKá	 
BOHOSLOVECKá	 
FAKULTA	UK

PRÍRODOVEDECKá	
FAKULTA	UK

JESSENIOVA	LEKáRSKA	 
FAKUTLA	UK

FAKULTA	MANAgEMENTU	UK

LEKáRSKA	FAKULTA	UK

PEDAgOgICKá	FAKULTA	UK

FAKULTA	MATEMATIKy,	 
FyZIKy	A	INFORMATIKy	UK

FAKULTA	SOCIáLNyCH	 
A	PRÍRODNÝCH	VIED	UK

AKADEMICKá	KNIŽNICA	UK uBYTOVANIE
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