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Návrh uznesenia 

 

Akademický senát UK 

schvaľuje 

Aktualizáciu Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 - 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o prerokovaní materiálu 

komisiami AS UK 

 

Materiál bol prerokovaný na 6. zasadnutí Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK dňa 

1. decembra 2017. 

 

Uznesenie č. 2: 

Komisia pre rozvoj a IT AS UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť predloženú 

aktualizáciu dokumentu Dlhodobý zámer UK. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 4 3 4 0 0 
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Návrh aktualizácie dlhodobého zámeru Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2018 
a 2019 bol prerokovaný a schválený v AS UK dňa ... 
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Vízia  

 

Univerzita ako moderná inštitúcia so žiadanými absolventmi a vysokou 

medzinárodnou reputáciou. 

 

 

Strategické ciele 

 

 intenzívne prehlbovanie internacionalizácie UK vo všetkých činnostiach, 

maximalizácia zahraničnej spolupráce a reprezentácie UK, zatraktívnenie UK pre 

zahraničných študentov a učiteľov 

 aktívne budovanie značky UK – moderná európska univerzita (už nie najstaršia, 

národná a pod.) 

 kvalita ako priorita, pravidelná autoevaluácia a pripravenosť na externú 

evaluáciu 

 prijatie inštitiucionálnej zodpovednosti – pripravenosť na legislatívne zmeny v 

oblasti inštitucionálnej akreditácie 

 

Nástroje 

 

 V záujme dosiahnutia strategických cieľov univerzity sa najmä tie z oblasti 

vzdelávania rozšíria o konkretizáciu a merateľné ukazovatele, ktoré podporia 

ich dosiahnutie v horizonte do roku 2024.  

 Ukazovatele sa budú vyhodnocovať v pravidelnom intervale a následne sa budú 

uskutočňovať opatrenia, ktoré zabezpečia naplnenie strategických cieľov. 

 

Štruktúra merateľných ukazovateľov 

• Východisková úroveň  

• Cieľová úroveň  

• Časový rámec  

• Periodicita (frekvencia zberu údajov potrebných k pravidelnému 

vyhodnocovaniu) 

• Gestor kto je zodpovedný za vykonávanie) 

• Zdroj dát a informácií 
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Aktualizácia cieľov v oblasti vzdelávania 

 

Univerzita Komenského ako najvýznamnejšia domáca vysoká škola s celoštátnym a 

medzinárodným významom 

 

a) zachová profil klasickej univerzity so širokým spektrom vedecko-výskumných oblastí, na 

ktorej je vedecké bádanie prepojené s vyučovaním a bude ponúkať najširšiu ponuku 

študijných programov v SR 

 

b)  inovuje ponuku študijných programov tak, aby sa dosiahla väčšia 

priepustnosť medzi jednotlivými odbormi i fakultami; zabezpečí nárast 

ich počtu v porovnaní so stavom z akademického roka 2017/18. 

 

c)  podporí vytváranie spoločných študijných programov viacerých fakúlt a v tejto 

súvislosti dorieši spornú existenciu duplicitnej existencie niektorých programov na 

univerzite; v rokoch 2018 – 2019 sa identifikujú duplicitne realizované študijné 

programy. 

 

d)  vytvorí a zavedie do praxe preukazný a transparentný systém zabezpečenia a 

kontroly kvality vzdelávania; v akademickom roku 2019/20 dosiahne miera reálnej 

implementácie vnútorného systému kvality vzdelávania 75% zo všetkých fakúlt 

a relevantných súčastí UK. 

 

e)  bude preferovať, aby sa ťažisko vzdelávacích aktivít presunulo na magisterský a 

doktorandský stupeň štúdia; definuje aktivity, ktoré povedú k realizácii tohto 

cieľa a pripraví ich implementáciu. 

 

f) študentov bude formovať tak, aby sa stali kriticky uvažujúcimi a tolerantnými 

osobnosťami, ktoré budú schopné prevziať zodpovedné funkcie v spoločnosti: 

absolvent UK má mať totiž nielen spoľahlivé odborné vedomosti, ale aj vysokú 

úroveň sociálnych, komunikačných a riadiacich spôsobilostí; Začnú sa práce na 

vymedzení etických, sociálnych a komunikačných kompetencií študentov 

a absolventov UK a ich zahrnutí do kurikúl študijných programov. 

 

g)  zachová pre kultúru, vzdelanosť a zahraničné vzťahy Slovenska prospešné študijné 

programy a špecializácie, ktoré nemajú paralelu na iných slovenských univerzitách a 

zároveň bude podporovať odbory orientované na národné reálie a tradície 

(etnografia, jazyk, literatúra, história, biodiverzita a pod.). V rokoch 2018 – 2019 sa 

identifikujú tieto študijné programy. 

 

h) podporí excelentných a inovatívnych pedagógov; V rokoch 2018 – 2019 sa vymedzia 

nástroje na hodnotenie pedagogickej činnosti učiteľov a určia sa indikátory 

excelencie v učiteľstve. 
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Univerzita Komenského ako vyhľadávaný a rešpektovaný partner v celoeurópskom priestore 

vysokoškolského vzdelávania 

 

a)  rozšíri mieru zapojenia pracovísk UK do medzinárodných akademických mobilitných 

programov. UK zavedie opatrenia, aby 

 počet vyslaných študentov všetkých akademických mobilít na UK za rok dosiahol 

3,5 % celkového počtu študentov a počet prijatých študentov všetkých 

akademických mobilít na UK za akademický rok dosiahol 3 % celkového počtu 

študentov; 

 počet vyslaných/prijatých  pedagógov na UK sa zvýšil o 25 %. 

 

b)  aktívne bude propagovať možnosti štúdia na UK nielen doma, ale aj v zahraničí s 

cieľom, aby aspoň 20 % celkového počtu jej študentov pochádzalo zo zahraničia; 

V sledovanom horizonte je cieľom zabezpečiť kontinuálny nárast podielu 

zahraničných študentov v porovnaní so stavom z akademického roku 2017/18. 

 

c)  podporí rozvoj štúdia v cudzích jazykoch, najmä angličtine 

UK zabezpečí, aby podiel akreditovaných študijných programov v cudzom jazyku 

na UK (1./2./1.a 2. spojený /3. stupeň) na celkovom počt akreditovaných ŠP 

dosiahol 45 %. 

 

d)  vytvorí spoločné, predovšetkým doktorandské študijné programy s renomovanými 

zahraničnými univerzitami, pričom vo väčšej miere využije aj možnosti ponúkané 

jazykovo blízkym českým akademickým prostredím 

UK zavedie opatrenia, aby sa v porovnaní so stavom z akademického roku 

2017/18 ich počet zvýšil. 

 

 

Univerzita Komenského ako vysoká škola zreteľne orientovaná na študenta a jeho potreby 

 

a) podporí rozvoj poradenstva a podpory pri štúdiu, vrátane ich elektronických foriem 

UK začne pripravovať vybudovanie kariérneho centra pre svojich študentov a 

absolvrentov. 

 

b)  bude systematicky získavať spätnú väzbu od poslucháčov jednotlivých stupňov štúdia i 

absolventov cez ankety a prieskumy 

UK vytvorí podmienky, aby podiel zúčastnených študentov v ankete na UK 

dosiahol 30 % celkového počtu študentov.  
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Aktualizácia strategických cieľov v oblasti výskumu 

 

Kvalita života a rozvoj spoločnosti sú podmienené úrovňou vedy, výskumu a inovácií. Vysoká 

úroveň vedecko-výskumnej činnosti univerzity je základnou podmienkou kvalitného 

vzdelávania na univerzite.  

Univerzita Komenského v Bratislave – tradícia slobodného bádania 

 

Tvoriví pracovníci univerzity bádajú slobodne na základe rozpoznania dôležitých otázok 

a problémov poznania a výziev spoločenskej a hospodárskej praxe. 

Univerzita, vedomá si tradície svojho významného a nezastupiteľného postavenia na Slovensku, 

si určuje svoje výskumné priority vo vzťahu k poznaniu a vo vzťahu k spoločnosti. Zvláštny dôraz 

kladie na výskum so zásadným aplikačným potenciálom v spoločenskej a hospodárskej praxi. 

Univerzita orientuje a podporuje výskum najmä v týchto oblastiach: 

 

 Molekulová medicína/biomedicínsky výskum a biotechnológie 

 Environmentálna medicína (tvorba, ochrana a udržateľnosť životného prostredia) 

 Zdravie, telesná a duševná zdatnosť obyvateľstva 

 Materiálový výskum a nanotechnológie 

 Udržateľná energetika a energie 

 Informačné a komunikačné technológie a matematicko-štatistické metódy 

 Rozvoj podnikania a systémov manažmentu organizácií 

 Spoločenské výzvy a ľudské práva 

 Výskum skupinových identít ako hlavných zložiek sociálnych a kultúrnych procesov 

 

Univerzita Komenského – miesto pre excelentnosť vo vede a výskume 

Perspektíva univerzity ako modernej vedecko-výskumnej a vzdelávacej národnej inštitúcie je 

podmienená excelentnosťou vo vede a výskume. Univerzita 

a) zavedie univerzitný systém hodnotenia kvality vedecko-výskumnej a umeleckej 

činnosti vo vzťahu k medzinárodným štandardom a s rešpektovaním špecifík 

prírodovedných, lekárskych, spoločenských, behaviorálnych a humanitných vied, vied 

o umení a umeleckej činnosti; 

b) priebežne bude hodnotiť potenciál pre excelentný výskum; 

c) vytvorí podmienky pre implementáciu „Európskej charty a kódexu výskumníkov“ a 

„Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov“ s cieľom uchádzať sa o ocenenie „HR 

Excellence in Research“ 

d) identifikuje a cielene podporí špičkové vedecko-výskumné činnosti; 
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e) bude podporovať medziodborové výskumné programy a integrovanie vedecko-

výskumných kapacít a činností UK najmä vo väzbe na spoločné projekty a Univerzitný 

vedecký park; 

f) výrazne posilní zapojenie univerzity do medzinárodnej vedecko-výskumnej činnosti a 

spolupráce v Európskom výskumnom priestore prostredníctvom medziuniverzitných 

partnerstiev, medzinárodných výskumných centier, medzinárodných výskumných 

tímov a  projektov;  

g) bude podporovať prepojenie aktivít v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania, transferu 

poznatkov a technológií a spoluprácu  s výskumnými univerzitami pre zvýšenie 

atraktívnosti univerzitného prostredia na Slovensku; 

h) bude podporovať spoluprácu v excelentnom výskume so SAV; 

i) výrazne posilní spoluprácu v rámci akademicko-podnikateľského prostredia a 

partnerstvo s priemyslom a  verejnými inštitúciami; 

j) bude sa zásadne orientovať na publikovanie v najvýznamnejších vedecko-odborných 

časopisoch a v renomovaných vydavateľstvách; 

k) prijme opatrenia pre zabezpečenie otvoreného prístupu (open access) k publikáciám a 

dátam, ktoré vznikli v rámci výskumu financovaného z verejných zdrojov; 

l) pripraví a uvedie do praxe smernice o organizácii a riadení projektovej činnosti na UK 

podľa typov grantových schém; zabezpečí právne poradenstvo v projektovej činnosti 

a zaistí profesionálny servis potrebný k realizácii projektovej činnosti; 

m) zabezpečí efektívnu prevádzku Centra transferu technológií UK s jeho primárnou 

orientáciou na vyhľadávanie a ochranu duševného vlastníctva UK, vedeckého 

inkubátora, kompetenčného a technologického centra za účelom vybudovania 

komplexným služieb pre rozvoj výskumu a inovácií; 

n) bude zohľadňovať progresívne trendy vo výskume, podporovať aktivity v oblasti 

patentov a inovácií ako aj v sledovaní spoločenského a ekonomického dopadu 

výskumu; 

o) podporí pôsobenie tvorivých pracovníkov univerzity vo vedeckých a odborných 

grémiách rezortného, celoštátneho a medzinárodného významu; 

p) v rámci podnikateľskej činnosti ponúkne štátnym i neštátnym organizáciám a všetkým 

ďalším záujemcom odbornú, posudkovú a expertíznu činnosť na najvyššej úrovni pre 

bezprostredné potreby spoločnosti, vrátane zdravotníckej činnosti, činností v oblasti 

legislatívy, farmácie, ako aj v ďalších oblastiach, ktoré sú predmetom činnosti 

univerzity a jej fakúlt; 

q) podporí organizovanie špičkových vedeckých podujatí na pôde univerzity; 
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Univerzita Komenského – miesto výchovy budúcich vedcov 

Študenti doktorandských programov sú kľúčovou súčasťou výskumného potenciálu univerzity 

a krajiny. Univerzita zvýši úroveň doktorandského štúdia: 

a) zavedie univerzitný systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia; 

b) zlepší kvalitu individuálnej každodennej starostlivosti o doktorandov; 

c) systematicky bude pripravovať doktorandov na písanie článkov v prestížnych médiách, 

návrhov grantov a projektov, a prezentáciu výsledkov výskumu; 

d) bude klásť dôraz na odbornú a vedeckú kvalitu školiteľov; 

e) bude vytvárať spoločné doktorandské programy s významnými zahraničnými 

univerzitami; 

f) bude zapájať špičkových zahraničných vedcov do výchovy a hodnotenia doktorandov. 

 

 

 

Aktualizácia strategických cieľov v oblasti ľudských zdrojov, riadenia, 

organizácie a infraštruktúry  

 

 

 Informačné a komunikačné technológie (IKT) sú kritickou infraštruktúrou UK.  

 UK bude systematicky rozvíjať svoje IKT a využívať ich pri zvyšovaní kvality a efektívnosti 

svojej činnosti  (veda, vzdelávanie, prevádzka), zjednodušovaní administratívy 

a prezentácii UK vo virtuálnom priestore.   

 Urýchli informatizáciu Univerzity a zohľadní pri tom požiadavky EÚ (GDPR) a SR (zákon 

o e-governmente).  

 Využije vlastné know-how v oblasti informatiky na riešenie spoločenských úloh 

(informačná a kybernetická bezpečnosť) a bude podporovať interdisciplinárnu 

spoluprácu pri hľadaní riešení problémov spojených s informatizáciou spoločnosti 

(právo, učenie, trávenie voľného času).  

 



DlhoDobý zámer 
rozvoja 

Univerzity 
KomensKého 
v bratislave

na obDobie 
2014 – 2024

2014
Univerzita Komenského v bratislave
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PreDhovor

Dlhodobý zámer Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej 
univerzita, UK) stanovuje ciele smerovania univerzity na najbliž-
ších desať rokov. Vychádza z jej poslania vymedzeného v štatú-
te, z doterajších dlhodobých zámerov, analýzy súčasného stavu 
univerzity a zo strategických dokumentov, ktorými sa v oblasti 
vysokého školstva riadi Európska únia a Slovenská republika.

Každý z parciálnych cieľov dlhodobého zámeru bude podrob-
nejšie rozpracovaný, pričom sa stanovia nástroje na jeho dosia-
hnutie a uvedú sa merateľné indikátory jeho plnenia. Dlhodobý 
zámer univerzity, ktorý sa zároveň stane východiskom pre dlho-
dobé zámery fakúlt a ďalších jej súčastí, takto bude môcť byť 
každoročne vyhodnocovaný a aktualizovaný.

na konci obdobia vymedzeného týmto dlhodobým zámerom 
by Univerzita Komenského mala nielenže posilniť svoje postave-
nie najvýznamnejšej domácej vysokej školy a referenčného cen-
tra bádania na Slovensku, ale mala by sa stať aj vyhľadávaným 
partnerom v celoeurópskom priestore vysokoškolského vzdeláva-
nia a vedy a univerzitou, ktorej hlas bude mať rozhodujúcu váhu 
nielen vo vzdelávaní a vedeckom výskume, ale aj v kultúrnom  
a spoločenskom dianí krajiny.

Pre úspešné splnenie cieľov dlhodobého zámeru je rozhodu-
júce, aby si ich osvojili členovia akademickej obce univerzity  
a aktívne participovali na ich napĺňaní. Veľmi podstatné sú však 
aj vonkajšie, predovšetkým politické a sociálne pomery, v  kto-
rých sa bude Univerzita Komenského v Bratislave v najbližšom 
desaťročí rozvíjať. V tejto súvislosti však musíme naďalej trvať 
na formulácii, ktorá bola súčasťou ostatného dlhodobého zámeru 
prijatého akademickými orgánmi našej univerzity roku 2008:

„Univerzita je verejnou vysokou školou a ako taká má plniť svo-
je hlavné úlohy, ktorými sú poskytovanie najvyššieho vzdelania  
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a realizovanie výskumu prepojeného s inováciami. Takto vytvo-
rené hodnoty pritom nie sú primárnym ziskom univerzity, ale 
službou celej spoločnosti. Preto nemôžu byť tieto hlavné úlohy 
vytláčané úlohami smerujúcimi k podnikateľskej činnosti a z nej 
plynúcemu získavaniu prostriedkov na plnenie základných úloh. 
Podnikateľská činnosť na univerzite má organicky vyplývať z vý-
sledkov jej kvalifikovaných odborných činností a smerovať k eko-
nomickému zhodnoteniu jej výsledkov v praxi. Slovenské vysoké 
školy sú trvalo významne podfinancované z verejných zdrojov, ne-
gatívny dopad na univerzitu je ďalej amplifikovaný tým, že kritériá 
delenia existujúcich dotačných zdrojov málo rešpektujú kvalitu 
škôl. Systém viaczdrojového financovania vysokých škôl sa v na- 
šom legislatívnom prostredí stále dostatočne nerozvinul. Napriek 
tomu bude mať univerzita vďaka svojej bratislavskej lokalizácii 
v priebehu nasledujúcich rokov významne obmedzený prístup  
k čerpaniu financií z európskych fondov. Preto sa všetky rozvojové 
plány viazané na finančné zdroje budú v časovom a vecnom plne-
ní uskutočňovať v nadväznosti na disponibilné zdroje univerzity.“

Aj v čase, keď sa formuluje tento dlhodobý zámer, totiž všetky 
uvedené konštatovania ešte stále platia a slovenské vysoké škol-
stvo sa napriek množstvu politických deklarácií v dôsledku per-
manentného podfinancovania a nevyhovujúcej legislatívy nielen-
že dostáva do situácie, v ktorej stráca konkurencieschopnosť na 
medzinárodnom poli, ale je ohrozené v plnení svojich základných 
úloh. Pritom sa naň zo strany štátu a verejnosti kladú čoraz väč-
šie nároky: svojou činnosťou má zabezpečiť, aby až 40 % obyva-
teľstva získalo vysokoškolské vzdelanie, zaznievajú požiadavky, 
aby vedci z našich vysokých škôl dosahovali vo výskume svetové 
výsledky a aby sa slovenské univerzity pravidelne umiestňovali 
na popredných miestach v rešpektovaných medzinárodných ran-
kingoch. To sa však nedá dosiahnuť v podmienkach, keď sa vý-
davky na ne znižujú a nepokrývajú už ani len ich bazálne potreby, 
nieto aby umožnili naštartovať dlhodobejšie rozvojové projekty.

Ako reprezentanti akademickej obce Univerzity Komenského  
v Bratislave deklarujeme týmto dlhodobým zámerom svoju pred-

stavu o tom, aká by mala byť naša alma mater o desať rokov  
a sme presvedčení, že máme dostatok odhodlania i schopností, 
aby sme svoje predstavy uskutočnili. Zároveň však musíme dô-
razne a vytrvalo apelovať na zodpovedné orgány nášho štátu, aby 
vytvárali priaznivé vonkajšie podmienky na ich splnenie. Naša 
krajina môže totiž svoju prosperitu budovať iba skrze vzdelaných  
a šikovných ľudí, ktorí svoje vedomosti a kompetencie radi uplat-
nia vo svojej vlasti a nie za jej hranicami.



Poslanie 
Univerzity KomensKého 

v Bratislave
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Základným poslaním Univerzity Komenského v Bratislave je roz-
víjať 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:
• je referenčným bodom vedy, výskumu, vzdelávania a kultú-

ry Slovenska; svoj výskum realizuje nezávisle, samostatne si 
vyberá ciele výskumu, a orientáciu vo výučbe, pričom na svo-
jej pôde realizuje vedecký výskum a vzdelávanie takmer vo 
všetkých vedných a študijných odboroch a programoch okrem 
inžinierskych;

• zakladá svoju výučbu na vlastnej vedeckej činnosti, na čerpaní 
z najlepších svetových zdrojov vedeckého poznania a na inter-
disciplinárnom prístupe k riešeniu problémov. Vedecké poznat-
ky sprostredkúva nielen svojim študentom, ale šíri ich aj na 
mimouniverzitnom poli;

• z vlastnej vôle definuje svoje ciele a priority a členovia jej aka-
demickej obce bez obmedzení využívajú akademické slobody 
a práva pri výkone svojho povolania;

• je garantom slobody a demokracie nielen na vlastnej akade-
mickej pôde, ale za svoje poslanie považuje aj šírenie týchto 
princípov do celej spoločnosti;

• je povinná brániť akademické slobody a práva a svoju akade-
mickú samosprávu a nezávislosť.

Univerzita Komenského v Bratislave ako CenTrUm eXCelen-
TNOSTI venuje špeciálnu pozornosť ustavičnému hodnoteniu 
úrovne svojej vedeckej práce a výučby tak, aby jej študenti boli 
vedení vynikajúcimi odborníkmi - pedagógmi a vedcami.

Univerzita Komenského v Bratislave ako najstaršia, najväčšia  
a najprestížnejšia NÁRODNÁ UNIVERZITA Slovenskej republiky:
• zdôrazňuje svoj vzťah k Slovenskej republike, v ktorej má svoje 

korene a ktorá tvorí jej základy umožňujúce vzhliadať k najšir-
ším medzinárodným horizontom, prinášajúc všestranný osoh 
nielen sebe ale i slovensku;

• majúc ambíciu byť popredným centrom európskej vzdelanosti 
a univerzitou s medzinárodnou orientáciou definuje svoje stra-
tegické ciele:

• trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu vzdelávacej a vedec-
kej 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 hospo-
dársku prosperitu.

Z takto vymedzeného poslania vyplývajú základné princípy UK, 
podľa ktorých sa riadi a formuje jej činnosť a akademická kultúra
• hodnotovým základom aktivít Univerzity Komenského v Brati-

slave sú idey pravdy, dobra a spravodlivosti.
• Činnosť a zámery univerzity nie sú spojené so žiadnou politic-

kou silou, centrom alebo smerovaním. Slúži všetkým členom 
spoločnosti bez ohľadu na ich vek, pohlavie, rasu, vieru alebo 
náboženstvo, politické zmýšľanie, sociálny pôvod, majetok či 
príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine.

• K základným princípom fungovania univerzity patria slobodné 
vzdelávanie, slobodné vedecké bádanie, akademická samo-
správa, dodržiavanie pravidiel a zodpovednosť za vlastné ko-
nanie a zodpovednosť voči spoločnosti.



strateGiCKé Ciele 
v oBlasti 

vzDelÁvania
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Univerzita Komenského ako najvýznamnejšia 
národná univerzita a univerzita s rešpektovaným 
postavením v medzinárodnom vysokoškolskom priestore

a) zachová si profil klasickej univerzity so širokým spektrom štu-
dijných programov, na  ktorej je vedecké bádanie prepojené 
s vyučovaním;

b) inovuje ponuku študijných programov tak, aby sa dosiahla 
väčšia priepustnosť medzi jednotlivými odbormi i fakultami 
a väčšmi sa využil mnohostranný potenciál univerzity v pros-
pech prípravy študentov i s ohľadom na ich vysokú konkuren-
cieschopnosť pri uplatnení sa v praxi;

c) podporí vytváranie spoločných študijných programov viace-
rých fakúlt a v tejto súvislosti dorieši duplicitnú existenciu nie-
ktorých študijných programov na univerzite

d) zabezpečí systematické uplatňovanie preukazného a transpa-
rentného systému zabezpečenia a kontroly kvality vzdeláva-
nia;

e) študentov bude formovať tak, aby sa stali kriticky uvažujúcimi 
a tolerantnými osobnosťami, ktoré budú schopné prevziať zod-
povedné funkcie v spoločnosti: absolvent UK bude mať nielen 
spoľahlivé odborné vedomosti, ale aj vysokú úroveň etických, 
sociálnych a komunikačných kompetencií; tento cieľ sa odzr-
kadlí aj v kurikulách študijných odborov;

f) zachová pre kultúru, vzdelanosť a zahraničné vzťahy Sloven-
ska prospešné študijné programy a špecializácie, ktoré nema-
jú paralelu na iných slovenských univerzitách a zároveň bude 
podporovať odbory orientované na národné reálie a tradície;

Univerzita Komenského ako vyhľadávaný 
a rešpektovaný partner v celoeurópskom priestore 
vysokoškolského vzdelávania

a) rozšíri mieru zapojenia pracovísk UK do medzinárodných aka-
demických mobilitných programov;

b) aktívne bude propagovať možnosti štúdia na UK nielen doma, 
ale aj v zahraničí s cieľom, aby aspoň 10 % celkového počtu jej 
študentov pochádzalo zo zahraničia

c) vytvorí podmienky pre štúdium v cudzích jazykoch, najmä  
v angličtine, na všetkých stupňoch štúdia;

d) vytvorí spoločné, predovšetkým doktorandské študijné prog-
ramy s renomovanými zahraničnými univerzitami, pričom vo 
väčšej miere využije aj možnosti ponúkané jazykovo blízkym 
českým akademickým prostredím;

e) zachová členstvo UK vo významných medzinárodných akade-
mických organizáciách (napr. European University Association, 
UNICA, Danube Rectors’ Conference a pod.) a bude presadzo-
vať svoje záujmy v nich;
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Univerzita Komenského ako vysoká škola 
orientovaná na študenta a jeho potreby

a) cielenou spoluprácou so strednými školami sa bude usilovať 
dosiahnuť, aby sa na univerzitu zapisovali najkvalitnejší slo-
venskí stredoškoláci;

b) podporí rozvoj poradenstva a podpory pri štúdiu, využijúc vo 
väčšej miere aj možnosti informačného systému univerzity;

c) bude systematicky získavať spätnú väzbu od poslucháčov jed-
notlivých stupňov štúdia i od absolventov cez ankety a pries-
kumy a využívať ju pri opatreniach na zvyšovanie kvality vzde-
lávania;

d) bude klásť dôraz na neustále zlepšovanie sociálnych podmie-
nok študentov a ďalej rozvinie aj starostlivosť o študentov so 
špecifickými potrebami;

e) udeľovaním štipendií a ocenení vynikajúcim študentom pod-
porí motiváciu poslucháčov dosahovať nadpriemerné študijné 
výsledky;

Univerzita Komenského ako iniciátor 
a koordinátor transferu vedomostí do praxe

a) zavedie do praxe nové impulzy pre celoživotné vzdelávanie, 
ktoré je jedným z najefektívnejších prostriedkov transferu ve-
domostí do praxe a nástrojom na zvyšovanie kvalifikácie; jeho 
hlavným koordinátorom bude Centrum ďalšieho vzdelávania 
UK;

b) celoživotné vzdelávanie prepojí s ponukou ďalšieho vzdeláva-
nia pre absolventov univerzity;

c) obnoví kontakty s absolventmi (alumni), ktorých bude inšpiro-
vať a prizývať k spolupráci pri vyhľadávaní talentov pre univer-
zitu a v kariérnom poradenstve pre nových absolventov;



strateGiCKé Ciele 
v oBlasti 

veDy a vÝsKUmU
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Univerzita Komenského ako miesto slobodného bádania

a) vykonáva vlastný vedecký výskum, ktorý patrí medzi jej zá-
kladné činnosti, pričom jej fakulty,  súčasti a akademickí  za-
mestnanci bádajú slobodne a podľa vlastného výberu tém 
a potrieb;

b) zároveň aktívne určuje svoje výskumné priority. Vymedzu-
je ich rektor UK po prerokovaní vo Vedeckej rade UK, pričom 
sa preferujú oblasti s  mimoriadne významným výskumným  
a aplikačným potenciálom;

Hlavné smery orientácie a podpory výskumu na Univerzite Ko-
menského

• molekulová medicína/biomedicínsky výskum a biotechnológie
• Environmentálna medicína (tvorba, ochrana a udržateľnosť ži-

votného prostredia)
• Spoločenské výzvy a ľudské práva
• Výskum skupinových identít ako hlavných zložiek sociálnych 

a kultúrnych procesov
• Materiálový výskum a nanotechnológie
• Informačné a komunikačné technológie a matematicko-štatis-

tické metódy
• Rozvoj podnikania a systémov manažmentu organizácií
• Udržateľná energetika a energie
• Zdravie, telesná a duševná zdatnosť obyvateľstva

Univerzita Komenského ako miesto excelentnej 
vedecko-výskumnej činnosti

a) posilní pozíciu lídra v prioritných oblastiach vedecko-výskum-
nej činnosti a v bádaní bude klásť dôraz na kreativitu, inovácie 
a excelentnosť;

b) identifikuje špičkové vedecko-výskumné činnosti a aktivity na 
jednotlivých fakultách a z úrovne univerzity ich cielene podporí;

c) bude podporovať medziodborové výskumné programy, ktoré 
sa stanú nositeľmi výskumnej stratégie: zvýrazní nastúpený 
smer integrovania vedecko-výskumných kapacít a činností UK 
najmä vo väzbe na Univerzitný vedecký park a súčasne vytvorí 
prostredie pre ich ďalšie koncentrovanie do organizačných cel-
kov (kompetenčné centrá, centrá excelentnosti, ...). Vzniknuté 
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organizačné štruktúry sa využijú na prípravu a riešenie združe-
ných celouniverzitných medziodborových projektov z veľkých 
medzinárodných grantových schém (najmä Horizont 2020);

d) podporí zapojenie Univerzity Komenského do medzinárodnej 
vedecko-výskumnej činnosti a spolupráce v rámci Európskeho 
výskumného priestoru, ako aj do projektu Bratislava – mesto 
vedy 21. storočia (medziuniverzitná spolupráca, medzinárodné 
výskumné centrá, medzinárodné výskumné tímy, SAV, priemy-
sel, akademicko-podnikateľské prostredie a partnerstvo, atď.);

e) podporí pôsobenie zamestnancov univerzity vo vedeckých  
a odborných grémiách rezortného, celoštátneho a medziná-
rodného významu;

f) vytvorí a zavedie univerzitný systém hodnotenia kvality ve-
decko-výskumnej a  umeleckej činnosti s  rešpektovaním me-
dzinárodných štandardov hodnotenia, pričom bude primerane 
zohľadňovať všetky pre UK prospešné aktivity;

g) v oblasti výstupov vedecko-výskumnej činnosti bude prefero-
vať publikovanie v renomovaných vedecko-odborných časopi-
soch. V  spoločenskovedných, humanitných a pedagogických 
odboroch bude pri publikovaní primerane zohľadňovať ich špe-
cifiká a rešpektovať postavenie tradičných publikačných vý-
stupov v nich;

h) zabezpečí efektívnu prevádzku Centra transferu technológií 
UK s  jeho primárnou orientáciou na vyhľadávanie a ochranu 
duševného vlastníctva UK;

i) bude reflektovať progresívne trendy vo výskume, podporovať 
aktivity v oblasti patentov a inovácií;

j) pripraví a uvedie do praxe smernicu o organizácii a riadení pro-
jektovej činnosti na UK

k) v rámci podnikateľskej činnosti ponúkne štátnym i neštátnym 
organizáciám a všetkým ďalším záujemcom odbornú, posudko-
vú a expertíznu činnosť na najvyššej úrovni pre bezprostredné 
potreby spoločnosti, vrátane zdravotníckej činnosti, činností  
v oblasti legislatívy, farmácie, ako aj v ďalších oblastiach, ktoré 
sú predmetom činnosti univerzity a jej fakúlt;

l) podporí organizovanie špičkových vedeckých podujatí na pôde 
univerzity;



strateGiCKé Ciele 
v oBlasti 

ĽUDsKÝCh zDroJov, 
riaDenia, orGanizÁCie 

a inFraŠtrUKtÚry



26 27

Univerzita ako atraktívny zamestnávateľ, ktorého základ-
nými princípmi fungovania sú autonómia,  samospráva, 
transparentnosť a efektivita

a) bude rozvíjať svoje ľudské zdroje:
• zavedie etický kódex pracovníkov a študentov UK;
• bude aktívne podporovať výnimočných vedcov a pedagó-

gov a ich pôsobenie bude motivovať vytvorením nadštan-
dardných pracovných podmienok;

• podporí vynikajúcich mladých vedeckých pracovníkov  
v kariérnom raste a pri ich dlhodobej stabilizácii v univerzit-
nom prostredí;

• aktívne bude vyhľadávať kvalifikovaných zamestnancov pre 
obsadenie kľúčových administratívnych pozícií;

b) dôrazom na profesionálny a  výkonný administratívny servis 
presadí, aby pri rešpektovaní deľby práce tvoriví pracovníci 
univerzity boli čo najviac odbremenení od záťaže ekonomickej 
a administratívnej agendy a aby sa významne zjednodušil ich 

kontakt s administratívnymi útvarmi (internetizácia agendy, čo 
najširšie využitie možností informačných systémov; intenzívna 
a efektívna komunikácia medzi jednotlivými administratívnymi 
zložkami v príslušnej záležitosti);

c) vytvorí a zavedie univerzitný systém hodnotenia kvality v ob-
lasti administratívnych procesov;

d) zamestnanecké vzťahy bude budovať tak, aby v nich boli jasne 
vymedzené kompetencie a zodpovednosť jednotlivých pracov-
níkov;

e) bude vytvárať priaznivé, zdravé a ekologicky šetrné pracovné 
prostredie pre všetkých svojich zamestnancov;

f) na základe širokej diskusie, výsledkov kvalifikovaných auditov 
a medzinárodných skúseností vytvorí konsenzuálny návrh na 
novú vnútornú organizáciu univerzity tak, aby tá zodpovedala 
dynamicky sa meniacim požiadavkám súčasnosti a vedela na 
ne pružne reagovať;
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záver

Univerzita Komenského v Bratislave, využívajúc svoju význam-
nú kapacitu v intelektuálnej a kultúrnej oblasti sa pre jednotliv-
cov, organizácie i inštitúcie chce stať duchovným a  kultúrnym 
centrom celoštátneho významu a uvedomujúc si spoločenskú 
úlohu univerzity mieni formatívne vstupovať do verejného diania 
a prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti. V záujme toho bude 
– a to aj v podmienkach masifikácie štúdia, relativizovania hod-
noty vzdelania a významu spoločensky zodpovedného konania 
– intenzívne kultivovať vedomie universitas ako sebavedomého  
a hrdého spoločenstva učiteľov a študentov, ktoré je nielen od-
borne, ale aj osobnostne a mravne na vysokej úrovni.




