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Úvod 

 

                                                                                                                „Učitelia nesmú byť podobní stĺpom pri cestách, 
                                                                                                                    ktoré iba ukazujú kam ísť, ale samy nejdú“ 
                                                                                                                                                                           J.A. Komenský 
 
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti, vážení priaznivci a priatelia našej univerzity! 
 
   Tento rok si pripomíname 430 rokov od narodenia Jána Amosa Komenského, zakladateľa modernej 
pedagogiky, označovaného ako „učiteľ národov“.    Učiteľ – slovo, ktoré celé stáročia napĺňalo ľudí úctou, 
pokorou a možno niekedy až bázňou. Učiteľ – človek, ktorého si vážila celá spoločnosť. Učiteľ – 
sprostredkovateľ pravdivých informácií o svete, o prírode, o spoločnosti, o človeku samotnom.  Je ešte aj 
v súčasnej spoločnosti učiteľ považovaný za zdroj takýchto dôležitých informácií, ktoré nielen učia, ale aj 
zdokonaľujú človeka, pretože prinášajú pravdu?  
 
   Skúsme sa na to pozrieť v priezore faktov a udalostí, ktoré sa odohrali v živote študentov a učiteľov 
Univerzity Komenského v Bratislave v uplynulom roku 2021. 
 
1. V roku 2021 študovalo na UK 16,7 % všetkých študentov verejných, súkromných a štátnych vysokých škôl 
na Slovensku, čo predstavuje celkovo počet 22 890 študentov. Záujemcovia o štúdium v bakalárskom, 
magisterskom, doktorskom aj doktorandskom stupni sa mohli vzdelávať v 979 študijných programoch. V 
doktorandskom štúdiu na UK študovalo 1 876  študentov, čo reprezentuje 28,9 % študentov 3. stupňa štúdia 
zo všetkých vysokých škôl na Slovensku. Počet absolventov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia na 
fakultách Univerzity Komenského v roku 2021 bol 5 399, čo predstavuje nárast o 162 študentov oproti 
predchádzajúcemu akademickému roku. 
 
2. Na kvalitu štúdia na UK okrem iných ukazovateľov, poukazuje aj skutočnosť, že podľa štatistiky Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave k decembru 2021 bolo v evidencii nezamestnaných v dĺžke 7 až 9 
mesiacov od ukončenia štúdia iba 78 nezamestnaných absolventov našej univerzity.  
 
3. V roku 2021 sa prvýkrát na UK realizovali  postdoktorandské pobyty. Na základe výberových konaní bolo 
prijatých 13 uchádzačov z rôznych krajín sveta (Česko, Poľsko, Francúzsko, Belgicko, Irán, Tunis a India). 
Finančná dotácia na postdoktorandské pobyty bola zo strany rektorátu UK v celkovej výške 242 112 eur. 
 
4.  Dočasná akreditačná rada UK v zákonnej lehote do 31. marca 2021 prerokovala  žiadosti fakultných 
akreditačných rád zo 7 fakúlt (LF, FiF, PriF, PdF, FTVŠ, FMFI, FSEV) o akreditáciu 59 nových študijných 
programov, z toho 46 programov tretieho stupňa.  
 
5. Roku 2021 pokračovala UK v schvaľovaní dokumentov potrebných pre vytvorenie súladu s akreditačnými 
štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém kvality. Dlhodobý zámer rozvoja UK a jeho konkretizácia na roky 
2021 – 2027 po predchádzajúcom prerokovaní v príslušných orgánoch bol definitívne schválený 
Akademickým senátom UK dňa 5. mája 2021. Vedecká rada UK schválila 8. novembra 2021 vnútorný predpis 
č.23/2022 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK, ako aj ďalšie 
súvisiace predpisy. 
 
6. UK nie je len najväčšou slovenskou univerzitou, ale je aj súčasťou spoločného európskeho priestoru 
vysokoškolského vzdelávania. UK aj v roku 2021 úspešne rozvíjala spoluprácu s ďalšími ôsmimi univerzitami 
v rámci aliancie ENLIGHT. 
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7. UK má trvalé zastúpenie vo všetkých najvýznamnejších medzinárodných rebríčkoch, čo je samo osebe 
známkou medzinárodnej kvality. V hodnotení medzinárodných rebríčkov UK aj v roku 2021 potvrdila svoje 
stabilné medziročné postavenie v medzinárodných porovnaniach,  ktoré je prítomné aj pri sústavnom 
rozširovaní počtu hodnotených univerzít. 
 
   Medzi položkami hodnotenými v rebríčkoch univerzít ale chýba hodnotenie kvantitatívne 
nehodnotiteľného, alebo len veľmi ťažko hodnotiteľného, a síce hodnotenie morálneho kreditu učiteľa, 
vedca, či študenta. Dennodenne nás zaplavuje skľučujúce množstvo informácií, ale niekedy nám uniká 
podstata. Veľa hovoríme, diskutujeme často o zbytočnostiach, strácame drahocenný čas. Staroveký filozof 
Sokrates odporúčal, aby sme si dobre rozmysleli to, čo chceme povedať: „ak to, čo sa mi chystáš povedať nie 
je ani pravdivé, ani dobré a dokonca ani užitočné, prečo mi to vlastne chceš povedať?“     
 
   Vráťme sa však k Jánovi Amosovi. Medzi jeho edukačné plány patrilo učiť každého jednotlivca pre blaho 
celku. Pokiaľ budú všetci vychovávaní k tomu, aby vo svojom konaní prihliadali na prospech celej 
spoločnosti, bude možné udržať poriadok sveta. Za príčinu všetkých problémov v spoločnosti považoval J.A. 
Komenský to, že sa človek vo svojom živote riadi hlavne svojim vlastným prospechom.  Egoizmus sa 
prejavuje rôznymi formami chovania, ktorých spoločným znakom je to, že jednotlivec (študent či učiteľ) 
uprednostňuje svoje vlastné záujmy, často až bezohľadne. Na rozdiel od Komenského súčasná  
„postmoderná doba“ nedisponuje ašpiráciou nájsť jedno komplexné riešenie hromadiacich sa problémov. 
Spoločnosť viac-menej  rezignovala na inštitúciu školy, ktorá akoby prestávala plniť jednu zo svojich 
základných funkcií - „človeka – formujúcu funkciu“,  vzdelávaciu, ale najmä výchovnú - morálnu či 
osobnostnú. 
  
  Človek je však bytosť duchovná, a práve učenie je činnosť, ktorá rozvíja ducha. Učením sa človek stáva 
múdrejším a v ideálnom prípade aj lepším. Učiteľ sa musí celý život vzdelávať. Dobrý učiteľ by mal mať aj 
množstvo dobrých vlastností, ako láskavosť, trpezlivosť, svedomitosť, poctivosť, veľkodušnosť, zdvorilosť, 
skromnosť, pokoru a vernosť. Vernosť svojej profesii, vernosť svojim študentom.    Ako píše Milan Rúfus vo 
svojej básni Vernosť :  
„Len vernosť. A nič viac? 
Akože? A nič menej! 
Len vernosť  
človeka na svedka povýši. 
Len vernosť údelu. 
Aj more premostí.“ 
 
    Dobrý učiteľ  by mal slúžiť. Každý z nás by mal mať dobrého učiteľa, ktorého príklad ho vedie jeho životnou 
cestou. Každý, kto takéhoto učiteľa vo svojom živote má/mal, odovzdáva nadobudnuté vedomosti ďalej, 
svojim priateľom, rodinným príslušníkom či žiakom a teda sám sa stáva učiteľom. Dobrý učiteľ 
sprostredkúva dotyk nádeje, že vedomosťami sa jeho žiaci stávajú nielen múdrejšími, ale aj lepšími ľuďmi. 
Kým informácia je atribútom rozumu, múdrosť je atribútom ducha. Ako napísal Lev Nikolajevič Tolstoj 
„Učeným je ten, kto vie mnoho z kníh, vzdelaný je ten, kto ovláda najpotrebnejšie znalosti svojej doby a 
osvietený je ten, kto pochopí zmysel vlastného života.“  Nejde tak ani o to, aby sme vedeli mnoho, ale aby sme 
vedeli zo všetkého to najpotrebnejšie. A práve dobrý učiteľ je ten, ktorý nám povie to, čo je najpotrebnejšie.         
 
                 
                                                                                                                                                                   Viera Štvrtinová 
                                                                                                                                                    prorektorka 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 Slovenskou univerzitou. 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 pozostáva z 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 verejná vysoká škola patriaca 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; 
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d) je garantom slobody a demokracie nielen na vlastnej akademickej pôde, ale za svoje poslanie považuje 

šírenie týchto princípov do celej spoločnosti; 

e) bráni akademické slobody a práva, ako aj 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. 

Univerzita Komenského v Bratislave ako najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia univerzita Slovenskej 

republiky: 

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

vzhliadať k najširším medzinárodným horizontom, prinášajúc všestranný osoh nielen sebe, ale i Slovensku; 

b) majúc ambíciu byť popredným centrom európskej vzdelanosti a univerzitou s medzinárodnou 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. 

 Vedenie UK 

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

Na zasadnutia Vedenia UK rektor prizýva predsedu AS UK, hlavného kontrolóra UK, predsedu odborovej 

organizácie, príp. ďalších vedúcich zamestnancov podľa druhu prerokovávanej agendy. 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

1. funkčné obdobie 

rektor UK 

1. 2. 2019 – 31. 1. 2023 

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 

1. funkčné obdobie 

prorektorka UK pre majetok a investície 

20. 2. 2019 – 19. 2. 2023 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

 

1. funkčné obdobie 

prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú 

činnosť 

20. 2. 2019 – 19. 2. 2023 

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 

1. funkčné obdobie 

prorektor UK pre vonkajšie vzťahy 

20. 2. 2019 – 19. 2. 2023 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 

1. funkčné obdobie 

2. funkčné obdobie 

prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci 

20. 2. 2015 – 19. 2. 2019 

20. 2. 2019 – 19. 2. 2023 

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. 

1. funkčné obdobie 

prorektorka UK pre kvalitu 

20. 2. 2019 – 19. 2. 2023 

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. 

1. funkčné obdobie 

prorektor UK pre knižničné a informačné služby 

20. 2. 2015 – 19. 2. 2019 
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2. funkčné obdobie 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

1. funkčné obdobie 

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. 

1. funkčné obdobie 

20. 2. 2019 – 31. 3. 2021 

prorektor UK pre informačné technológie 

1. 7. 2021 – 30. 6. 2025 

prorektor UK pre medzinárodné vzťahy 

20. 2. 2019 – 19. 2. 2023 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. kvestorka UK (od 1. 2. 2019 poverená výkonom 

funkcie, od 1. 4. 2019 kvestorka UK) 

Vedenie UK počas roka 2021 zasadlo spolu 15-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, vedeckovýskumnej činnosti, hospodárenia, ekonomickej 

politiky UK a s ňou spojenej koordinácie verejného obstarávania na UK, vnútornej legislatívy, informačných 

a komunikačných technológií, vzťahov s verejnosťou i do oblasti medzinárodných vzťahov. 

 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. 

  

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prorektorka UK 

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. 

JUDr. Jana Duračinská, PhD. 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. 

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

prorektor UK (do 31. 3. 2021) 

prorektorka UK  

prorektor UK  

prorektor UK  

prorektorka UK  

prorektor UK  

prorektor UK (od 1. 7. 2021) 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. kvestorka UK  

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. dekan LF UK 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. dekan PraF UK 

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

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. dekan PriF UK  

doc. RNDr. Edita Partová, CSc. dekanka PdF UK  

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 

dekan FaF UK (do 28. 2. 2021) 

dekan FaF UK (od 1. 3. 2021) 

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

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. dekanka JLF UK  
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prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. dekan FMFI UK  

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

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. dekan FM UK  

doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. dekanka FSEV UK 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. predsedníčka AS UK  

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. podpredseda AS UK (od 4. 12. 2019 do 30. 6. 2021) 

Mgr. Gašpar Fronc 

PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. 

podpredseda AS UK (od 4. 12. 2019) 

podpredsedníčka AS UK za zamestnaneckú časť 

(od 20. 10. 2021) 

Mgr. Filip Vincent 

 

Bc. Matej Gajdoš 

podpredseda AS UK za študentskú časť (od 4. 12. 

2019) 

podpredseda AS UK za študentskú časť (od 5. 5. 

2021) 

  

MUDr. Alexander Kurtanský predseda Rady predsedov odborových organizácií 

UK 

Na zasadnutia Kolégia rektora UK (ďalej aj KR UK) bol pravidelne prizývaný hlavný kontrolór UK ako aj riaditelia 

samostatne hospodáriacich súčastí UK - riaditeľ Vysokoškolského internátu Družba, riaditeľ Vysokoškolského 

mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK a riaditeľ Vedeckého parku UK. 

Kolégium rektora UK sa v roku 2021 venovalo na svojich štyroch zasadnutiach štandardne analýze činnosti 

univerzity, návrhu zásadných opatrení a strategickým rozhodnutiam. 

 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 k majetku UK) 

predložené rektorom UK, dekanmi fakúlt UK a riaditeľmi samostatne hospodáriacich súčastí UK. 

Zloženie Predsedníctva AS UK v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

Predseda AS UK:  

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. FiF UK 

Podpredsedovia AS UK:  

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. FM UK  (do 30. 6. 2021) 

Mgr. Gašpar Fronc RKCMBF UK 

PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. JLF UK  (od 20. 10. 2021) 

Bc. Matej Gajdoš PdF UK  (od 5. 5. 2021) 

JUDr. Filip Vincent PraF UK 

Členovia Predsedníctva AS UK:  

http://uniba.sk/ludia/sedlakova2/
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doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. LF UK 

Mgr. Andrea Figulová, PhD. FSEV UK 

Mgr. Radoslav Hanus, PhD. EBF UK 

PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. JLF UK 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. PraF UK 

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. PriF UK 

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.  FM UK  (od 20. 10. 2021) 

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. FaF UK 

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. PdF UK 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. FMFI UK 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD. FTVŠ UK 

 

Členovia Akademického senátu UK v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

Lekárska fakulta UK (LF UK) 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. zamestnanecká časť 

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. zamestnanecká časť 

MUDr. Rastislav Sysák, PhD. zamestnanecká časť 

Michal Dolnák študentská časť 

Marko Horváth študentská časť 

 

Právnická fakulta UK (PraF UK) 

Mgr. Tamara Čipková, PhD. zamestnanecká časť 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. zamestnanecká časť 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. zamestnanecká časť 

Mgr. Erik Tóth študentská časť 

JUDr. Filip Vincent študentská časť 

 

Filozofická fakulta UK (FiF UK) 

Mgr. Martin Bača, PhD. zamestnanecká časť 

PhDr. Anikó Dušíková, PhD. zamestnanecká časť 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. zamestnanecká časť 

Mgr. Zuzana Bujačková študentská časť  (od 15. 10. 2021) 

Bc. Alžbeta Krajčovičová študentská časť  (do 26. 8. 2021) 

Bc. Adam Kubinec študentská časť  (od 15. 10. 2021) 

Bc. Nina Vlhová študentská časť  (do 24. 6. 2021) 

 

Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK) 

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. zamestnanecká časť 

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. zamestnanecká časť 

doc. RNDr. Martin Putala, PhD. zamestnanecká časť 

Bc. Andrej Feješ študentská časť 

Mgr. David Pavel Královič študentská časť  (od 28. 10. 2021) 

Mgr. Lucia Procházková študentská časť  (do 28. 09. 2021) 
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Pedagogická fakulta UK (PdF UK) 

prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. zamestnanecká časť 

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. zamestnanecká časť 

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. zamestnanecká časť 

Bc. Matej Gajdoš študentská časť 

Bc. Christopher Steinemann študentská časť 

 

Farmaceutická fakulta UK (FaF UK) 

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD. zamestnanecká časť 

PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD. zamestnanecká časť 

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. zamestnanecká časť 

Denisa Bačíková študentská časť  (do 25. 5. 2021) 

Denis Filin študentská časť  (od 30. 9. 2021) 

Alexandra Karabinová študentská časť 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) 

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. zamestnanecká časť 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD. zamestnanecká časť 

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. zamestnanecká časť 

Mgr. Adéla Chlapcová študentská časť  (od 27. 10. 2021) 

Mgr. Marco Obetko študentská časť 

Mgr. Nikola Šišková študentská časť  (do 25. 5. 2021) 

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 

MUDr. Monika Péčová študentská časť 

Peter Tudík študentská časť 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. zamestnanecká časť 

doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. zamestnanecká časť 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. zamestnanecká časť 

Bc. Boris Bobáľ študentská časť 

Mgr. Askar Gafurov študentská časť 

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK (RKCMBF UK) 

Mgr. Gašpar Fronc zamestnanecká časť 

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. zamestnanecká časť 

Mgr. Peter Pajerský zamestnanecká časť 

Mgr. Martin Surový študentská časť 

Ing. Martin Uher študentská časť 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (EBF UK) 

Mgr. Radoslav Hanus, PhD. zamestnanecká časť 

Mgr. et Mgr. Marek Neština, PhD. zamestnanecká časť 

Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD. zamestnanecká časť 

Ondrej Baranec študentská časť 

Patrícia Sára Šimková študentská časť 

 

Fakulta managementu UK (FM UK) 
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doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. zamestnanecká časť (do 30. 6. 2021) 

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. zamestnanecká časť 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. zamestnanecká časť 

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. zamestnanecká časť (od 12. 10. 2021) 

Mgr. Ester Federlová študentská časť  (od 29. 10. 2021) 

Mgr. Lucia Husenicová študentská časť  (do 25. 8. 2021) 

Kristína Mravcová študentská časť 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) 

Mgr. Michaela Dénešová zamestnanecká časť 

Mgr. Andrea Figulová, PhD. zamestnanecká časť 

Mgr. Branislav Uhrecký, PhD. zamestnanecká časť (do 31. 8. 2021) 

Andrii Kuzma študentská časť 

Donald Wertlen študentská časť 

Volebný obvod nefakultné súčasti UK 

Mgr. Eva Stružová zamestnanecká časť (do 31. 8. 2021) 

Mgr. Zdenko Levarski, PhD. zamestnanecká časť (od 19. 10. 2021) 

Akademický senát UK sa v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 zišiel celkovo na ôsmich 

zasadnutiach, pričom päť zasadnutí bolo riadnych a tri mimoriadne (3. 3. 2021, 31. 3. 2021 a 3. 11. 2021). 

Viacero zasadnutí, konkrétne 8. až 11. zasadnutie AS UK (3. 3. 2021, 10. 3. 2021, 31. 3. 2021 a 5. 5. 2021) a 15. 

zasadnutie AS UK (15. 12. 2021) sa konalo prostredníctvom videokonferencie (MS Teams). 

AS UK prijal v roku 2021 spolu 168 uznesení. 

Predsedníctvo AS UK zasadalo v roku 2021 osemkrát, spravidla jeden týždeň pred termínom zasadnutia pléna 

AS UK. Predsedníctvo AS UK kontrolovalo plnenie uznesení schválených na zasadnutiach AS UK, prerokúvalo 

informáciu predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených mandátoch a funkciách 

a v nadväznosti na prerokovanie materiálov komisiami AS UK prerokúvalo návrh programu riadnych zasadnutí 

AS UK. Na zasadnutia Predsedníctva AS UK boli pozývaní členovia Vedenia UK, predsedovia komisií AS UK a 

predkladatelia materiálov z radov dekanov fakúlt UK a riaditeľov samostatne hospodáriacich súčastí UK. 

Predsedníctvo na svojom 9. (mimoriadnom zasadnutí 3. 3. 2021) formulovalo podobu znenia spoločného 

Stanoviska AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách.  

 

Pravidelnou súčasťou programu zasadnutí AS UK bolo udeľovanie predchádzajúceho písomného súhlasu 

s nájmom nehnuteľného majetku UK a informačné body o činnosti študentskej časti AS UK a zástupcov UK 

v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. V bode „Informácie členov Vedenia UK a otázky 

na členov Vedenia UK“ rektor UK a ďalší členovia Vedenia UK informovali o aktuálnych otázkach života UK a jej 

akademickej obce a členovia AS UK zároveň mohli 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 2021 patrili: 

- Stanovisko Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely 

zákona o vysokých školách, 

- Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok UK, 

- Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty, 

- Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 

2021 – 2030 

- súhlas s vymenovaním prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH za člena Vedeckej rady UK, 

- Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave, 
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- Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2021 – 2027 a jeho 

konkretizácie, 

- súhlas s vymenovaním Ing. arch. Matúša Valla za člena Správnej rady UK, 

- návrh na zrušenie vybraných samostatne hospodáriacich súčastí a centrálne financovaných súčastí 

UK, a s ním súvisiace dodatky k vnútorným predpisom (Dodatok č. 6 k Štatútu UK a Dodatok č. 5 k 

Organizačnému poriadku UK), 

- Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2021 a Rozpis 

prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2021, 

- Výročná správa o činnosti UK za rok 2020, 

- Výročná správa o hospodárení UK za rok 2020 spolu s návrhom na rozdelenie zisku UK za rok 2020, 

- Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2021, 

- návrh rektora na zriadenie vecných bremien „in personam” na časti pozemkov UK v k. ú. Karlova Ves, 

- súhlas s vymenovaním doc. RNDr. Michala Greguša, PhD. za prorektora UK pre IT, 

- Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK VEDA, s.r.o. za rok 2020. 

- Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty,  

- Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

- Vyhlásenie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024, 

- Vnútorný predpisu Pracovný poriadok UK. 

 

AS UK na svojom 8. mimoriadnom zasadnutí dňa 3. marca 2021 schválil spoločné Stanovisko 

Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely zákona o vysokých 

školách.  

AS UK na svojom 9. zasadnutí dňa 10. marca 2021 schválil Koncepciu nakladania s nehnuteľným majetkom 

Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 2021 – 2030. 

AS UK na svojom 10. mimoriadnom zasadnutí dňa 31. marca 2021 schválil Metodiku rozpisu dotácií zo 

štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2021 a Rozpis prostriedkov dotácie zo štátneho 

rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2021. 

AS UK na svojom 11. zasadnutí dňa 5. mája 2021 schválil Dlhodobý zámer rozvoja UK na roky 2021 – 2027 a 

jeho konkretizáciu. 

AS UK na svojom 12. zasadnutí dňa 23. júna 2021 prerokoval návrh rektora UK na zrušenie vybraných 
samostatne hospodáriacich súčastí a centrálne financovaných súčastí UK (Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – 
Mlyny, Vysokoškolský internát Družba, Kanadské štúdiá, Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO 
Katedra výchovy k ľudským právam a Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra plurilingválnej 
a multikultúrnej komunikácie) s účinnosťou od 1. januára 2022. 

AS UK na svojom 13. zasadnutí dňa 20. októbra 2021 vyhlásil riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl 

na volebné obdobie 2021 – 2024. 

AS UK na svojom 14. mimoriadnom zasadnutí dňa 3. novembra 2021 prerokoval návrh vnútorného predpisu 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. 

AS UK na svojom 15. zasadnutí dňa 15. decembra 2021 schválil vnútorný predpis Pracovný poriadok UK. 
 

Študentská časť AS UK na svojich siedmich zasadnutiach prerokúvala materiály predložené na zasadnutia AS 

UK a aktuálne otázky činnosti UK a študentskej časti jej akademickej obce, informácie zástupcov študentskej 

časti AS UK v Správnej rade UK, Študentskej rade vysokých škôl a Rade pre kvalitu UK, a to najmä v súvislosti 

s diskusiou o podobe a procese prípravy novely zákona o vysokých školách a otázkami o fungovaní UK v 

súvislosti s pandémiou COVID-19. 

Študentská časť AS UK v rámci per-rollam hlasovania (28. 2. 2021 – 2. 3. 2021) schválila uznesenia 

o kategorickom odmietnutí predkladanej novely vysokoškolského zákona, pričom zároveň vyzvala Študentskú 
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radu vysokých škôl SR na dôslednejšiu obranu akademickej samosprávy, samostatnosti, autonómnosti 

a apolitickosti slovenských vysokých škôl. 

Študentská časť AS UK na svojom mimoriadnom zasadnutí 31. marca 2021 viedla rozsiahlu diskusiu k návrhu 

rektora UK na odvolanie prorektora UK. 

Študentská časť AS UK sa na zasadnutiach v dňoch 5. mája 2021, 23. júna 2021 a 20. októbra 2021 okrem 

iného zaoberala aktivitami súvisiacimi s prípravou novely zákona o vysokých školách, ktoré smerovali 

k obmedzeniu kompetencií orgánov akademickej samosprávy UK a fakúlt, ako aj diskutovala o aktuálnych 

informáciách v súvislosti s pandémiou COVID-19 v rámci fungovania UK. 

AS UK ako hlavný orgán akademickej samosprávy sa svojou činnosťou v roku 2021 podieľal na strategickom 

riadení UK, zároveň prerokoval a schválil Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na roky 

2021 – 2027 a jeho konkretizáciu (Uznesenie č. 4/5. 5. 2021) a rozvíjalo komunikáciu medzi vedením UK a 

vedeniami jednotlivých fakúlt UK. 

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

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

 

 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 vysoká škola uskutočňuje študijné programy, 

- prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov – ak ide o vymenovanie profesora 

v študijnom odbore, v ktorom fakulta uskutočňuje študijné programy, 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.“), 
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- 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. 

V roku 2021 pracovala Vedecká rada v zložení: 

Predseda   

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Občianske právo PraF UK 

Podpredseda   

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Jadrová a subjadrová fyzika FMFI UK 

Členovia   

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. Vnútorné choroby LF UK 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. Chirurgia LF UK 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Trestné právo PraF UK 

prof. Mgr. Marek Zouhar, PhD. Filozofia FiF UK 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. Environmentálna ekológia PriF UK 

doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Predškolská a elementárna 

pedagogika PdF UK 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. 

Farmakológia 

FaF UK, od 

01.03.2021 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. Športová edukológia FTVŠ UK 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. Normálna a patologická fyziológia JLF UK 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Matematika FMFI UK 

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. Katolícka teológia RKCMBF UK 

Mgr. Milan Jurík, PhD. Evanjelická teológia EBF UK 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. Manažment FM UK 

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. Medzinárodné právo FSEV UK 

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. Gynekológia a pôrodníctvo LF UK 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. Trestné právo PraF UK 

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. Logopédia PdF UK 

prof. PhDr. František Gahér, CSc. Filozofia, logika FiF UK 

prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc. Športová kinantropológia FTVŠ UK 

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. História FiF UK 

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. Lekárska a klinická biochémia JLF UK 

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. Klinická onkológia LF UK 
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VR UK v roku 2021 mala plánovaných 5 zasadnutí, ktoré boli rozšírené na jeseň 2021 na 6 zasadnutí. Dôvodom 

navýšenia počtu zasadnutí VR UK bol zvýšený počet kandidátov na vymenovanie vedecko-pedagogickej 

hodnosti “profesor“ a kandidátov na udelenie vedeckého titulu doktor vied v roku 2021. 

VR UK v roku 2021 zobrala na vedomie, prerokovala a schválila: 

- 25 návrhov vedeckých rád fakúlt na vymenovanie za profesorov a 1 návrh neschválila, 

- 3 návrhy na udelenie vedeckej hodnosti doktor vied 

- 1 návrh vedeckej rady fakulty na udelenie hosťujúceho profesora 

- Zásady prijímacieho konania na UK v Bratislave 

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na UK za rok 2020 

- Správu o vedecko-výskumnej činnosti na UK za rok 2020 

- Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UK v Bratislave 

- Rámcové kritériá na získavanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave 

- Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získavanie práv na habilitačné konania 

a inauguračné konania na UK v Bratislave 

- Plán rodovej rovnosti 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Ekológia, botanika PriF UK 

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. Geofyzika FMFI UK 

Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. Farmakognózia FaF UK 

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. Chémia, chemická fyzika PriF UK 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc. Filozofia FiF UK 

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. Anatómia, histológia a embryológia LF UK 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. Neurológia MU Brno 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. Informatizácia, automatizácia 

a matematika STU Bratislava 

doc. Mgr. art. Mária Heinzová, ArtD. Umenie – hudobné umenie VŠMU Bratislava 

Ing. Stanislav Kmeť, PhD. Teória a konštrukcie inžinierskych 

stavieb TU Košice 

Ing. Igor Lacík, DrSc. Makromolekulová chémia SAV  

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., PhD. 

História 

UP Olomouc, 

ukončenie 

k 21.04.2021 

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, DrSc. Aplikovaná informatika a priemyselná 

automatizácia 

STU Bratislava, od 

20.10.2021 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Fyzika UPJŠ Košice 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. Chirurgia SZU Bratislava 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Materiálový výskum SAV  

prof. Ing. Marián Valko, DrSc. Fyzikálna chémia STU Bratislava 

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. Biochémia a molekulárna fyziológia 

rastlín AV ČR 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Lekárska chémia a biochémia UK Praha 
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 Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov 

Disciplinárna komisia UK nie je na úrovni rektorátu zriadená, nakoľko rektorát nemá vlastných študentov. 

Disciplinárne komisie fakúlt prerokúvajú disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijných 

programoch uskutočňovaných na fakultách. 

 Etická rada UK 

Etická rada Univerzity Komenského v Bratislave je poradný orgán rektora zriadený v súlade s Etickým kódexom 

UK. V pôsobnosti Etickej rady je posudzovanie a prerokovávanie podnetov zo strany členov akademickej obce 

a zamestnancov UK týkajúcich sa porušenia Etického kódexu UK. 

Členovia 

Mgr. Gašpar Fronc, RKCMBF UK, predseda  

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka UK 

doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc., prodekan FMFI UK 

doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc., prodekanka FiF UK 

Mgr. Iveta Cihová, PhD., FTVŠ UK 

doc. RNDr. Jozef Hók, CSc., PriF UK 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., PdF UK 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc., FiF UK, predsedníčka Akademického senátu UK 

JUDr. Michal Káčerík, RUK 

V roku 2021 Etická rada zasadala 3 krát, pričom riešila dva podnety zo strany členov akademickej obce. V tejto 

súvislosti vydala dve stanoviská vo veci porušovania Etického kódexu UK. 

 

 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 UK: 

- 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. 

zahraničnopolitický analytik 

druhé (od 26. 5. 2017) 

Mgr. Branislav Gröhling 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

prvé (od 20. 7. 2020 do 25. 3. 2021) 
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Mgr. Jozef Jurkovič 

generálny riaditeľ, sekcia vysokých škôl MŠVVaŠ SR 

prvé (od 25. 5. 2017 do 20. 8. 2021) 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. 

členka predstavenstva a zástupkyňa gen. riaditeľa, VÚB, a. s. 

druhé (od 17. 8. 2017) 

Dr. Ing. Róbert Mistrík 
vedec a podnikateľ, Alias Technologies s.r.o.  

prvé (od 6. 9. 2021) 

Ing. Miroslav Trnka 

spoločník ESET, spol. s r. o. 

prvé (od 12. 11. 2015 do 11. 11. 2021) 

JUDr. Oszkár Világi 

predseda predstavenstva a gen. riaditeľ, SLOVNAFT, a. s. 

prvé (od 12. 11. 2015 do 11. 11. 2021) 

vymenovaní na návrh rektora UK 

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM. 

predseda, Úrad pre verejné obstarávanie SR 
prvé (od 31. 7. 2018) 

Mgr. art. Marián Chudovský 

režisér 

prvé (od 21. 11. 2017) 

Mgr. art. Juraj Kukura 

riaditeľ, Divadlo Aréna 

druhé (od 6. 11. 2019) 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. 

ekonóm, Národná banka Slovenska  

prvé (od 12. 11. 2015 do 11. 11. 2021) 

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. 

právnik, primátor hlavného mesta SR Bratislava (2014-2018) 

prvé (od 20. 4. 2015 do 19. 4. 2021) 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

generálny riaditeľ SARIO 

tretie (od 25. 5. 2017) 

Ing. arch. Matúš Vallo  

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

prvé (od 9. 7. 2021) 

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 30. 5. 2019) 

vymenovaní na návrh študentskej časti Akademického senátu UK 

Mgr. Erik Tóth 

doktorand Právnickej fakulty UK 

prvé (od 16. 7. 2020) 

Predseda Správnej rady UK 

Ing. Róbert Šimončič, CSc.   štvrté funkčné obdobie od 25. 6. 2020  

Podpredseda Správnej rady UK 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. štvrté funkčné obdobie do 31. 5. 2019 do 30. 5. 2021 

Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu Správnej rady UK je podľa čl. 8 ods. 1 Štatútu Správnej radu UK 

dvojročné. 

V roku 2021 sa uskutočnili dve zasadnutia Správnej rady UK, v rámci ktorých: 
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- schválila Správu o činnosti SR UK za rok 2020, 

- schválila dva návrhy rektora UK na zriadenie vecného bremena na pozemok v k. ú. Karlova Ves, 

- zobrala na vedomie Výročnú správu o činnosti UK za rok 2020, 

- schválila Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2020, 

- schválila Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2021, 

- prerokovala Správu o vnútornom systéme kvality UK, 

- prerokovala Koncepciu nakladania s nehnuteľný majetkom UK na obdobie 2021 – 2030, 

- viedla rozsiahlu diskusiu o stave UK v čase pandémie COVID-19, ako aj legislatívnych procesov 

týkajúcich sa novely zákona o vysokých školách a jej vplyvu na UK. 

 

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/  

 Súčasti UK 

Fakulty 

Lekárska fakulta dekan 

 prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. 

 2. funkčné obdobie 

 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023 

Právnická fakulta dekan 

 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 2. funkčné obdobie 

 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023 

Filozofická fakulta dekan 

 prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
1. funkčné obdobie 
7. 5. 2019 – 6. 5. 2023 

Prírodovedecká fakulta dekan 

 prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 

1. funkčné obdobie 

1. 2. 2019 – 31. 1. 2023 

Pedagogická fakulta dekanka 

 doc. RNDr. Edita Partová, CSc. 

1. funkčné obdobie 

1. 2. 2019 – 31. 1. 2023 

Farmaceutická fakulta dekan 

 prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 

 2. funkčné obdobie 

 1. 3. 2017 – 28. 2. 2021 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 

1. funkčné obdobie 

1. 3. 2021 – 28. 2. 2025 

Fakulta telesnej výchovy a športu dekan 

 prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

 2. funkčné obdobie 

 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine dekanka 

 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

 1. funkčné obdobie 

https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/spravna-rada-uk/uznesenia-podnety-a-stanoviska/
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1. 2. 2019 – 31. 1. 2023 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky dekan 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

1. funkčné obdobie 

1. 2. 2019 – 31. 1. 2023 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta dekan 

 ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. 

 2. funkčné obdobie 

 1. 3. 2018 – 28. 2. 2022 

Evanjelická bohoslovecká fakulta dekan 

 Mgr. Milan Jurík, PhD 

 1. funkčné obdobie 

 1. 4. 2018 – 1. 4. 2022 

Fakulta managementu dekan 

 prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

1. funkčné obdobie 

1. 3. 2019 – 28. 2. 2023 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied dekanka 

 doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

 2. funkčné obdobie 

 14. 11. 2018 – 13. 11. 2022 

 

 

Centrálne financované súčasti 

Akademická knižnica UK Mgr. Jana Ilavská, riaditeľka poverená funkciou 

riaditeľky od 1.1.2021 do 28.2.2021 

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., poverený funkciou 

riaditeľa od 1.3.2021 do 31.3.2021  

Mgr. Jana Ilavská, riaditeľka poverená funkciou 

riaditeľky od 1.4.2021 do 30.9.2021  

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., poverený 

funkciou riaditeľa od 1.10.2021 do 31.10.2021  

Mgr. Jana Ilavská, riaditeľka od 1.11.2021  

Botanická záhrada UK RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ 

Centrum informačných technológií UK Mgr. Peter Kopáč, riaditeľ 

Kanadské štúdiá UK Mgr. Marián Gazdík, PhD., vedúci 

Psychologická poradňa UK PhDr. Ivan Rapoš, vedúci 

Učebno-výcvikové zariadenie Richňava UK Magdaléna Ivaničová, vedúca  

  

  

Vydavateľstvo UK Mgr. Agáta Jurášková, riaditeľka 

Samostatne hospodáriace súčasti UK 
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Vedecký park UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. poverený 

riadením (od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021) 

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. poverená 

riadením (1. 2. 2021 do 28. 2. 2021) 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. poverený 

riadením (1. 3. 2021 do 31. 8. 2021) 

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. poverená 

riadením (1. 9. 2021 do 30. 9. 2021) 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. poverený 

riadením (od 1. 10. 2021) 

Vysokoškolský internát Družba UK Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ  

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená 

funkciou riaditeľky (od 1. 11. 2020 do 30.4. 2021) 

Ing. Alena Čirková poverená funkciou riaditeľky 

(od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021) 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená 

funkciou riaditeľky (od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021) 

Ing. Alena Čirková poverená funkciou riaditeľky 

(od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021)  

Špeciálne výskumné a vývojové pracovisko 

UK Veda, s. r. o. doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., konateľ 

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

 Aktuálne umiestnenie UK vo svetových rankingových systémoch 

Univerzita Komenského v roku 2021 potvrdila svoje stabilné medziročné postavenie v medzinárodných 

porovnaniach pri stále silnejúcej konkurencii. Potešiteľný je rastúci trend umiestnení v odboroch a študijných 

predmetoch, ktorý je prítomný aj pri sústavnom rozširovaní počtu hodnotených univerzít. Podnety, ktoré 

Univerzita Komenského získava z vybraných medzinárodných porovnaní sa snaží využiť vo svojej vzdelávacej 

a tvorivej činnosti. 

ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES (tzv. Šanghajský rebríček) 

V hodnotení Academic Ranking of World Universities za rok 2021 UK dosiahla: 

801. – 900. miesto z 1 000 umiestnených univerzít, hodnotených z viac ako 2 000 univerzít sveta. 

V predchádzajúcom roku sa UK umiestnila na 601. – 700. mieste, keď bolo hodnotených viac ako 2 000 

univerzít. 

V hodnotení odborov za rok 2021 sa UK umiestnila na: 301. – 400. mieste vo fyzike a 401. – 500. mieste 

v klinickej medicíne. V predchádzajúcom roku UK dosiahla v hodnotení odborov 201. – 300. miesto vo fyzike, 

401. – 500. miesto v matematike a 301. – 400. miesto v energetickej vede a inžinierstve. 

Hodnotené parametre: 

- 20 % celkový počet zamestnancov, ktorí získali významné ocenenie v danom akademickom odbore 

v čase pôsobenia na univerzite, 

- 20 % počet najcitovanejších vedcov vybraných Clarivate Analytics, 

- 20 % počet príspevkov publikovaných v Nature a Science v období rokov 2016 – 2020, 

- 20 % počet článkov indexovaných v Science Citation Index-Expanded and Social Science Citation 

Index v roku 2020, 

- 10 % celkový počet absolventov, ktorí získali významné ocenenie v danom akademickom odbore, 

- 10 % podiel váženého hodnotenia vyššie uvedených 5 indikátorov a počtu akademických pracovníkov 

zamestnaných na plný úväzok. 

TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS (THE WUR) 

V hodnotení Times Higher Education World University Rankings za rok 2021 UK dosiahla: 

1 001. – 1 200. miesto z viac ako 1 600 univerzít z 99 krajín sveta. V predchádzajúcom roku UK dosiahla 

1 001.+ miesto z viac ako 1 500 hodnotených vysokých škôl z 93 krajín sveta. 

V hodnotení skupín odborov sa UK umiestnila na: 

401. – 500. mieste v umenovedných a humanitných odboroch, 501.+ mieste vo vzdelávaní, 501. – 600. mieste 

v lekárskych a zdravotníckych odboroch, 601.+ mieste v spoločenských vedách, 601.+ mieste v obchodných 

a ekonomických vedách, 601. – 800. mieste v informatike, 801.+ mieste vo vedách o živej prírode, 801. – 

1 000. mieste v prírodných vedách.  

V predchádzajúcom roku UK dosiahla 501.+ miesto v umenovedných a humanitných odboroch, 501.+ miesto 

vo vzdelávaní, 501. – 600. miesto v lekárskych a zdravotníckych odboroch, 601.+ miesto v obchodných 

a ekonomických vedách, 601.+ miesto v spoločenských vedách, 601. – 800. miesto vo vedách o živej prírode, 

601. – 800. miesto v informatike a 801. – 1 000. miesto v prírodných vedách. 

Hodnotené parametre: 

- 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 

na vedca, vážený podľa veľkosti inštitúcie a upravený podľa predmetu, 
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- 30 % citačný ohlas – citačný impakt indexovaný podľa databázy Elsevier Scopus v období rokov 2016 

– 2020, započítané sú aj citácie indexovaných diel vyhotovených v rokoch 2016 – 2021, 

- 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. 

TIMES HIGHER EDUCATION IMPACT RANKING 

V hodnotení Times Higher Education Impact Ranking 2021 UK dosiahla: 

301. – 400. miesto (s celkovým skóre 66,3-70,9 SDG) z 1 118 univerzít z 94 krajín sveta. 

V predchádzajúcom roku UK dosiahla 200. – 300. miesto (s celkovým skóre 68,2-75,3 SDG) zo 768 univerzít 

z 85 krajín sveta. 

Hodnotené parametre: 

- výkonnostné ukazovatele, ktoré hodnotia vplyv univerzít na ekonomiku a v širšom kontexte 

na spoločnosť. Spoločnou platformou je 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré prijalo OSN v roku 2016 

a k plneniu ktorých sa zaviazalo aj Slovensko. 

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS (QUACQUARELLI SYMONDS) 

V hodnotení QS World University Rankings za rok 2021 UK dosiahla: 

651. – 700. miesto z 1300 hodnotených univerzít z viac ako 90 krajín. V predchádzajúcom roku sa UK 

umiestnila na 701. – 750. mieste z 1 000 hodnotených univerzít z vyše 80 krajín. 

V rámci subregiónu rozvojová Európa a Stredná Ázia UK dosiahla: 

58. miesto z top 450 univerzít. V predchádzajúcom roku sa UK v danom rebríčku umiestnila na 51. mieste z top 

400 univerzít. 

V hodnotení odborov za rok 2021 dosiahla UK nasledovné umiestnenia: 

351 – 400. miesto v poľnohospodárstve a lesníctve, 401. – 450. miesto vo fyzike a astronómii, 501. – 550. 

miesto v medicíne, 551. – 600. miesto v biologických vedách. V predchádzajúcom roku sa UK umiestnila na 

451. – 500. mieste vo fyzike a astronómii, 501. – 550. mieste v medicíne a 551. – 600. mieste v biologických 

vedách. 

Hodnotené parametre: 

- 40 % akademická reputácia – viac ako 130 000 odpovedí od akademikov celého sveta, 

- 20 % podiel študentov na učiteľa, 

- 20 % citácie databázy Scopus z rokov 2015 – 2020 na jedného pracovníka univerzity, 

- 10 % zamestnávateľská reputácia – viac ako 75 000 odpovedí na identifikáciu univerzít, ktoré 

produkujú najviac kompetentných, inovatívnych a efektívnych absolventov, 

- 10 % podiel medzinárodných učiteľov a študentov na univerzite. 

CWTS LEIDEN RANKING (LEIDEN RANKING) 

V hodnotení CWTS Leiden Ranking za rok 2021 UK dosiahla: 

609. miesto z 1 225 univerzít zo 69 krajín pri hodnotení všetkých odborov. V predchádzajúcom roku sa UK 

umiestnila na 593. mieste z 1 176 svetových univerzít zo 65 krajín pri hodnotení všetkých odborov. 

V hodnotení odborov za rok 2021 dosiahla UK z 1 225 univerzít nasledovné umiestnenia: 

505. miesto – fyzikálne vedy a technika, 526. miesto – biomedicínske a lekárske vedy, 573. miesto – vedy 

o Zemi a živej prírode, 800. miesto – spoločenské a humanitné vedy, 929. miesto – matematika a informatika. 

V predchádzajúcom roku dosiahla UK v hodnotení odborov z 1 176 univerzít nasledujúce umiestnenia: 478. 

miesto vo fyzikálnych vedách a technike, 518. miesto v biomedicínskych a lekárskych vedách, 543. miesto vo 

vedách o Zemi a živej prírode, 776. miesto v spoločenských a humanitných vedách a 896. miesto v 

matematike a informatike. 
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Hodnotené parametre: 

- Indikátory vedeckého vplyvu – celkový počet publikácií univerzity, podiel publikácií, ktoré patria medzi 

najcitovanejšie (top 1 %, 5 %, 10 %, 50 %), celková citovanosť univerzity, priemerná citovanosť 

univerzity, celková citovanosť v normalizovanej podobe, priemerná citovanosť v normalizovanej 

podobe, 

- Indikátory spolupráce – podiel publikácií, ktoré patria medzi najcitovanejšie (top 1 %, 5 %, 10 %, 50 %), 

podiel publikácií, ktoré vznikli v spolupráci aspoň s jednou inštitúciou, podiel publikácií, ktoré vznikli 

v spolupráci aspoň s dvoma inštitúciami, podiel publikácií, ktoré vznikli v spolupráci s aplikačnou 

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

ktoré vznikli v spolupráci s inštitúciami vzdialenými viac než 5 000 km, 

- Open Access (OA) indikátory – celkový počet univerzitných OA publikácií, počet a proporcia OA 

publikácií, počet a proporcia OA časopisov, počet a proporcia hybridných OA časopisov, počet 

a proporcia OA časopisov bez licencie, počet a proporcia OA časopisov bez licencie a tiež v OA 

repozitári, počet a proporcia univerzitných publikácií bez statusu OA a bez DOI vo WoS databázach, 

- Rodové indikátory – celkový počet spoluautorstiev univerzity, počet mužských a ženských autorstiev, 

počet autorstiev, u ktorých je rod neznámy, podiel mužských autorov, podiel mužských autorstiev 

z celkového počtu, podiel mužských autorstiev z počtu mužských a ženských autorstiev, počet 

ženských autorstiev, počet ženských autorstiev z celkového počtu autorstiev univerzity, počet 

ženských autorstiev a podiel ženských autorstiev z mužských a ženských autorstiev univerzity. 

UNIVERSITY RANKING BY ACADEMIC PERFORMANCE (URAP) 

V hodnotení University Ranking by Academic Performance za rok 2021 UK dosiahla: 

717. miesto z top 3 000 hodnotených vysokoškolských inštitúcií. V predchádzajúcom roku sa UK umiestnila 

na 746. mieste z top 3 000 hodnotených vysokoškolských inštitúcií. 

Hodnotené parametre: 

- 21 % počet vedeckých článkov publikovaných v SCI, SSCI a AHCI časopisoch prehliadaných za rok 

2020, 

- 21 % celkový počet citácií v období rokov 2016 – 2020, 

- 18 % pomer počtu publikácií akademického pracovníka univerzity a akademického pracovníka vo 

svete v 24 oblastiach vedeckého výskumu v rokoch 2019 – 2020, 

- 15 % pomer citácií akademického pracovníka univerzity a akademického pracovníka vo svete v 24 

oblastiach vedeckého výskumu medzi rokmi 2016 – 2020, 

- 15 % celkový počet publikácií z medzinárodnej spolupráce v období rokov 2016 – 2020, 

- 10 % celkový počet publikácií vydaných v rokoch 2016 – 2020. 

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS WORLD REPORT (SCIMAGO) 

V hodnotení Scimago Institutions Rankings World Report za rok 2021 UK dosiahla: 

delené 627. miesto zo 7 533 hodnotených inštitúcií. V predchádzajúcom roku sa UK umiestnila na delenom 

642. mieste zo 7 026 hodnotených inštitúcií. 

Hodnotené parametre: 

- 13 % normalizovaný impakt – index vzťahu medzi priemerným inštitucionálnym vedeckým dopadom 

a svetovým priemerom, 

- 10 % altmetrika – ukazovateľ bol vypočítaný z 10 % najlepších dokumentov inštitúcie; zložený 

z podielu: PlumX Metrics 70 % a Mendeley 30 %, 

- 10 % technologický impakt – percento vedeckých výstupov citovaných v patentoch v 21 oblastiach 

vedeckého výskumu, 

- 10 % inovatívne poznatky – vedecký publikačný výstup inštitúcie citovaný v patentoch, 

- 10 % patenty – počet patentových aplikácií, podľa Európskeho patentového úradu založeného 

na štatistickej patentovej databáze PATSTAT, 
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- 8 % excelencia vo vedení – počet excelentných výstupov, ktorých hlavným tvorcom je inštitúcia, 

- 8 % výstupy – celkový počet dokumentov publikovaných vo vedeckých časopisoch indexovaných 

spoločnosťou Scopus, 

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

- 5 % prichádzajúce linky k doméne – počet prichádzajúcich linkov k doméne inštitúcie podľa Ahrefs, 

- 5 % veľkosť webu – počet stránok spojených s URL inštitúcie podľa Google, 

- 3 % počet časopisov publikovaných inštitúciou, 

- 3 % počet výstupov nepublikovaných vo vlastných časopisoch, 

- 2 % akumulácia vedeckých odborníkov – počet rôznych autorov inštitúcie v celkovom počte 

publikovaných výstupoch danej inštitúcie počas konkrétneho obdobia, 

- 2 % percento dokumentov publikovaných v Open Access časopisoch alebo zaradených v bezplatných 

databázach, 

- 2 % medzinárodná spolupráca – percentuálny podiel výstupov realizovaných v spolupráci s viac ako 

jednou zahraničnou inštitúciou, 

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

časopisoch sveta v jednotlivých kategóriách (rebríček SCImago Journal Rank), 

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

citovaných diel v perspektíve jednotlivých vedeckých odborov. 

WEBOMETRICS RANKING WEB OF WORLD UNIVERSITIES (RWWU) 

V hodnotení Webometrics Ranking Web of Universities za rok 2021 UK dosiahla: 

731. miesto z 12 000 hodnotených univerzít, v užšom výbere z viac ako 31 000 vysokoškolských inštitúcií. 

V predchádzajúcom roku sa UK umiestnila na 686. delenom mieste z 12 000 hodnotených vysokoškolských 

inštitúcií. 

Hodnotené parametre: 

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

od dvoch nezávislých inlinks poskytovateľov (Ahrefs & Majestatic), 

- 40 % excelentnosť – top 10 % najcitovanejších dokumentov podľa 27 disciplín v období rokov 2016 – 

2020 zdroj Scimago data, 

- 10 % otvorenosť – využitie dát z Google Scholar Citations, počet citácií top autorov podľa zdroja. 

CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKINGS (CWUR) 

V hodnotení Center for World University Rankings za rok 2021 UK dosiahla: 

609. miesto z top 2 000 inštitúcií. V predchádzajúcom roku UK dosiahla 607. miesto z top 2 000 

vysokoškolských inštitúcií. 

Hodnotené parametre: 

- 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, 

- 10 % kvalita fakulty – počet vedcov, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia, 

- 10 % vedecké výstupy – celkový počet vedeckých štúdií, 

- 10 % kvalita publikácií – počet vedeckých štúdií v najrenomovanejších časopisoch, 

- 10 % vplyv – počet vedeckých článkov vo veľmi vplyvných časopisoch, 

- 10 % citácie – počet vedeckých článkov vo vysoko citovaných vedeckých časopisoch. 

U.S. NEWS AND WORLD REPORT BEST GLOBAL UNIVERSITIES 

V hodnotení U.S. News and World Report Best Global Universities za rok 2021 UK dosiahla delené 587. miesto 

z top 1 750 inštitúcií z viac ako 90. krajín sveta. 

V predchádzajúcom roku dosiahla delené 572. miesto z top 1 500 inštitúcií z  86 krajín sveta. 
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V hodnotení odborov za rok 2021 dosiahla UK: delené 244. miesto – fyzika, delené 371. miesto – geovedy, 

delené 485. miesto – biológia a biochémia, delené 510. miesto – klinická medicína a 787. miesto – chémia. 

V predchádzajúcom roku UK dosiahla v hodnotení odborov 177. miesto vo fyzike a delené 548. miesto v 

klinickej medicíne. 

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 (2015 – 2019), 

- 10 % normalizovaný citačný impakt, 

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

- 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, 

- 5 % medzinárodná spolupráca, 

- 5 % percento celkovej publikačnej činnosti s medzinárodnou spoluprácou, 

- 2,5 % monografie, 

- 2,5 % konferencie. 

PERFORMANCE RANKING OF SCIENTIFIC PAPERS FOR WORLD UNIVERSITIES (NTU RANKINGS) 

V hodnotení Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities za rok 2021 UK dosiahla: 

701. – 750. miesto z top 800 univerzít sveta, zo širšieho výberu 1417 univerzít. 

V predchádzajúcom roku sa UK umiestnila na 601. – 650. mieste z top 800 univerzít sveta, zo širšieho výberu 

viac ako 4000 vedeckých inštitúcií. 

V hodnotení skupiny odborov za rok 2021 dosiahla UK: 

451. – 500. miesto v prírodných vedách a delené 275. miesto vo fyzike. 

V predchádzajúcom roku UK dosiahla 401. – 450. miesto v odbore prírodných vied a 252. delené miesto vo 

fyzike. 

Hodnotené parametre: 

- 15 % počet článkov v aktuálnom roku (2020), 

- 15 % počet citácií za posledných 11 rokov (2010 – 2020), 

- 15 % počet najcitovanejších výstupov (2010 – 2020), 

- 15 % počet článkov v aktuálnom roku v časopisoch s najvyšším impaktom (2019 – 2020), 

- 10 % počet článkov za posledných 11 rokov (2010 – 2020), 

- 10 % počet citácií v posledných 2 rokoch (2019 – 2020), 

- 10 % priemerný počet citácií za posledných 11 rokov (2010 – 2020), 

- 10 % h-index za posledné 2 roky (2019 – 2020). 

Zdrojové dáta: databázy Web of Sciences (WOS) a Essential Science Indicators (ESI). 

ROUND UNIVERSITY RANKING (RUR) 

V hodnotení Round University Ranking za rok 2021 UK dosiahla: 

404. miesto z 1150 hodnotených univerzít z 85 krajín. V predchádzajúcom roku UK dosiahla 394. miesto 

z 1100 hodnotených univerzít z 85 krajín. 

V hodnotení odborov za rok 2021 dosiahla UK: 

140. miesto – humanitné vedy, 288. miesto – prírodné vedy, 306. miesto – medicínske vedy, 337. miesto – 

technické vedy, 347. miesto – vedy o živej prírode, 396. miesto – spoločenské vedy. V predchádzajúcom roku 

UK dosiahla v hodnotení odborov 179. miesto v humanitných vedách, 226. miesto v prírodných vedách, 342. 

miesto v medicínskych vedách, 347. miesto vo vedách o živej prírode, 350. miesto v technických vedách a 359. 

miesto v spoločenských vedách. 
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Hodnotené parametre: 

- 40 % výučba – počet študentov na učiteľa, počet ukončených bakalárov na učiteľa, počet ukončených 

doktorandov na učiteľa, počet promovaných doktorandov k bakalárom, renomé výučby, 

- 40 % výskum – počet citácií rozdelených medzi vyučujúcich a vedeckých pracovníkov indexovaných 

cez Web of Sciences, počet neobhájených doktorandských prác, normalizovaný citačný impakt, počet 

publikačných výstupov rozdelený medzi vyučujúcich a vedeckých pracovníkov, renomé výskumu, 

- 10 % medzinárodná rôznorodosť – podiel medzinárodných učiteľov k domácim, podiel 

medzinárodných študentov k domácim na všetkých troch stupňoch štúdia, podiel publikácii, ktoré 

vznikli spoluprácou aspoň s jedným zahraničným partnerom, reputácia mimo regiónu (Ázia, Európa, 

Severná Amerika, Oceánia, Južná Amerika), celkový stupeň internacionalizácie univerzity, 

- 10 % finančná udržateľnosť – celkový príjem univerzity (štátne aj neštátne zdroje), finančné náklady 

na 1 študenta, počet publikácií k rozpočtu na vedu, podiel financií na pracovníka z rozpočtu pre vedu, 

podiel rozpočtu na vedu k celkovému rozpočtu univerzity. 

MOSCOW INTERNATIONAL UNIVERSITY RANKING (MosIUR „The Three University Missions“) 

V hodnotení Moscow International University Ranking za rok 2021 UK dosiahla: 

272. miesto z 1 650 hodnotených univerzít, zo širšieho výberu viac ako 2 000 univerzít zo 119 krajín sveta. 

V predchádzajúcom roku UK dosiahla 351. – 400. miesto z 1 500 hodnotených univerzít, zo širšieho výberu 

1 800 univerzít zo 110 krajín sveta. 

Hodnotené parametre: 

- 45 % vzdelávanie – pomer študentov a akademických pracovníkov 15 %, podiel univerzitného rozpočtu 

na študenta 15 %, podiel medzinárodných študentov 8 % a víťazstvá v medzinárodných študentských 

súťažiach 7 %, 

- 30 % vplyv univerzity na spoločnosť – absolventi univerzity s vlastnou Wikipédia stránkou 7 %, 

univerzitné online kurzy publikované na najväčších globálnych online platformách 6 %, podiel 

akademických publikácií univerzity na celkovom počte publikácií v krajine 4 %, celkový počet stránok 

univerzity indexovaných vedúcimi vyhľadávačmi 3 %, priaznivci univerzity na sociálnych médiách 3 %, 

dosah univerzitnej stránky 4 %, počet pozretí univerzitnej stránky na Wikipédii 1 %, informačná 

otvorenosť a kvalita informačných politík 2 %, 

- 25 % veda – počet ocenení akademických pracovníkov a študentov podľa IREG Observatory List 7 %, 

normalizovaný citačný impakt svetovej úrovne podľa Web of Science 10 %, vedecký príjem 

na akademického pracovníka 5 %, normalizovaný citačný impakt na národnej úrovne podľa Web of 

Science 3 %. 

 Najvýznamnejšie udalosti 

Rok 2021 bol pre Univerzitu Komenského časom výziev, ktoré pokračovali v dôsledku pretrvávajúcej 
pandemickej situácie, prebiehajúceho procesu prípravy akreditácie a príprav novely vysokoškolského zákona. 
Univerzita privítala významné osobnosti – nositeľa Nobelovej ceny za fyziku profesora Kipa S. Thorna, 
investigatívneho novinára a trojnásobného nositeľa Pulitzerovej ceny Matta Apuzza, alebo celosvetovo 
uznávaného odborníka na management zmien univerzitného prostredia a rozvoja vysokoškolského 
vzdelávania, Torgnyho Roxu. V oblasti vedy druhýkrát získal prof. Milan Fečkan z FMFI UK prestížne ocenenie 
Highly Cited Researcher 2021 v odbore matematika. Univerzita Komenského sa pripojila k ôsmim univerzitám 
aliancie Enlight a podpísala dohodu o udržateľnosti. 

Významné medzníky 

V závere roka 2021 Akademický senát RKCMBF UK zvolil kandidáta, doc. ThDr. Ing. Jozefa Jančoviča, PhD. za 
dekana, ktorý bude viesť fakultu vo funkčnom období od 1. marca 2022 do 28. februára 2026. 

Filozofická fakulta si pripomenula 100. výročie svojho založenia slávnostným zhromaždením v Aule UK, ktoré 
bolo spojené s udeľovaním pamätných medailí a krátkym kultúrnym programom. Sté výročie založenia fakulty 
dopĺňajú kultúrne a spoločenské podujatie počas akademického roka 2021/2022. 

Právnická fakulta si pripomenula sté výročie od svojho založenia, sprievodné podujatia k jubileu sa 
uskutočnia v priebehu nasledujúceho roka 2022. 
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Pedagogická fakulta si pripomenula 75. výročie svojho vzniku aj prostredníctvom koncertu študentov 
a pedagógov Katedry hudobnej výchovy PdF UK, ktorý sa uskutočnil v Moyzesovej sieni a pre všetkých 
záujemcov je prístupný na fakultnom kanáli Youtube. 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky si s ročným oneskorením pripomenula 40. výročie svojho vzniku 
slávnostným zasadnutím Vedeckej rady a Akademického senátu FMFI UK v Aule UK spojenú s oceňovaním 
pracovníkov fakulty a krátkym vystúpením skupiny Vocalatte. 

V októbri bolo slávnostne otvorené Centrum aktívneho starnutia, ktoré je súčasťou FTVŠ UK a okrem 
pohybových aktivít ponúka vzdelávacie programy zamerané na management pohybovej aktivity v domácom 
prostredí, výživu seniorov a programy pre špecialistov v oblasti sociálnych služieb a geriatrie. 

Vzdelávacie aktivity 

Vzdelávanie na Univerzite Komenského sa týka nielen študentov, ale aj jej zamestnancov a širokej verejnosti. 
Aj v roku 2021 pokračovala UK s realizovaním množstva prezenčných, online alebo hybridných prednášok 
a diskusií so zaujímavými hosťami, medzinárodných konferencií a letných škôl. 

Prednášky 

UK v spolupráci s nadáciou ESET Science Award zorganizovala prednášku nositeľa Nobelovej ceny profesora 
Kipa Stephena Thorna na tému: Môj hlboký vzťah so zakriveným vesmírom: od čiernych a červích dier až po 
cestovanie v čase a gravitačné vlny. V rámci podujatia rektor UK slávnostne odovzdal Veľkú zlatú medailu UK. 
Slávnostné odovzdanie medaily rektorom UK a prednáška profesora Kipa S. Thorna bola po prvýkrát na pôde 
UK uskutočnená prostredníctvom live streamu so slovenskou a medzinárodnou účasťou. 

V Aule UK prednášal trojnásobný nositeľ Pulitzerovej ceny Matt Apuzzo o hrozbách, ktorým čelia slobodné 
médiá. Prednáška s názvom: Cez reálne hrozby ku skutočným správam bola záujemcom prenášaná 
prostredníctvom live streamu. 

Na pôde Filozofickej fakulty UK prednášal a diskutoval docent Torgny Roxå z Lund University, celosvetovo 
uznávaný odborník na manažment zmeny v rámci univerzity a rozvoj vysokoškolského vzdelávania. 
Záujemcom o prednášku predstavil svoje odporúčania na úspešné zavádzanie zmien na univerzite. 

Profesor Liam Dolan, uznávaný expert v oblasti vývinovej a evolučnej biológie rastlín ponúkol záujemcom sériu 
prednášok, ktorých nosnou témou bola evolúcia mechanizmov rezistencie voči herbicídom a vývoj novej 
generácie herbicídov, prostredníctvom MS Teams. 

V rámci série Kuželovych seminárov prebiehali prednášky vybraných hostí najmä prostredníctvom webinárov. 
Dr. Marina Feric z National Cancer Institute, National Institute of Health, Bethesda, MD USA prezentovala tému 
The Mitochondrial Genome as a Transcriptional Condensate. Dr. Charisios Tsiairis z Friedrich Mieschcer 
Institute for Biomedical Research Bazilej prednášal na tému Mechanochemical Crosstalk During Hydra 
Regeneration. Tretím prezentujúcim bol Dr. Peter Kosa z National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 
NIH, Bethesda, MD USA, s témou Cerebrospinal Fluid Biomarkers and Machine Learning Help us Understand 
Biology and Pathology of Multiple Sclerosis. Profesorka Katrin Paeschke z Department of Hematology and 
Oncology University Clinic Bonn, vystúpila na tému Ying and Yang of G-Quadruplexes for Genome Stability. 
Sériu vystúpení uzavrela prednáška profesorky Mary Jo Ondrechen z Department of Chemistry and Chemical 
Biology, Northeastern University Boston, USA na tému Using Chemistry to Understand Genomic Data, ktorá sa 
konala v hybridnej forme v priestoroch FMFI UK. Kuželove semináre, nadväzujú na semináre pre biochemikov 
a molekulárnych biológov, ktoré otvoril a viedol prof. RNDr. Štefan Kužela, DrSc. začiatkom 90. rokov minulého 
storočia. 

Na JLF UK prednášal Dr. Raphaël Gaudin, PhD. z Institut de Recherche en Infectiologie de Montpellier. Témou 
prednášky bol výskum interakcií medzi vírusmi a infikovanou bunkou a implikácia týchto poznatkov do 
procesu vývoja antivirotík. 

Univerzita Komenského v spolupráci s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva zorganizovala podujatie 
Cleveringa lecture 2021. Hosťom podujatia bol profesor Kutsal Yesilkagit z Leiden University, ktorý prednášal 
online na tému Democratic backsliding and public administration: Politicians, civil servants and the 
ascendence of populist a následne diskutoval so študentmi. 

RKCMBF UK privítala na svojej pôde prof. DDr. Georga Braulika, OSB, bývalého profesora Inštitútu pre 
starozákonnú vedu a výskum Katolícko-teologickej fakulty Viedenskej univerzity. Prednáška na tému Milovať 
cudzinca O prikázaní v Deutronómiu 10,19 bola spojená s diskusiou a prezentáciou zborníka. 
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Evanjelická bohoslovecká fakulta UK organizovala zahraničnú hosťovskú prednášku profesora Dr. Dr. h. c. 
mult. Martina Tamcke z Teologickej fakulty Georga-Augusta-Univerzity v Göttingene na tému Paradise 
America: goals of christian migrants from Iraq s následnou diskusiou. 

Katedra muzikológie FiF UK ponúkla študentom a záujemcom cyklus prednášok profesora Luca Cerchiariho 
z Milána Muzikál – európske korene, Broadway, ďalší vývoj žánru prostredníctvom platformy MS Teams. 

Konferencie 

FMFI UK v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kognitívnu vedu zorganizovali 30. ročník 
medzinárodnej konferencie o umelých neurónových sieťach, ktorá predstavuje výročnú konferenciu Európskej 
spoločnosti pre neurónové siete (ENNS). Jubilejný online ročník poskytol priestor vyše 300 účastníkom 
z celého sveta. Pozornosť účastníkov bola orientovaná predovšetkým na výpočtovú techniku inšpirovanú 
mozgom a výskum strojového učenia so silnými interdisciplinárnymi interakciami a aplikáciami. 

FiF UK, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s partnerskými 
univerzitami zorganizovali dvojdňovú medzinárodnú konferenciu Participatívne rozpočtovanie: užitočný 
nástroj alebo módny hit? Konferencia mala hybridný charakter. Prvý deň bolo podujatie zamerané na európske 
skúsenosti s participatívnym rozpočtovaním a primárne bolo určené pre akademikov vo virtuálnom prostredí. 
Nasledujúci deň bol tematicky určený pre zástupcov samospráv a mimovládnych organizácií, ktorým boli 
prezentované slovenské príklady dobrej praxe. 

Ústav filologických štúdií pod záštitou dekanky PdF UK usporiadal online 7. medzinárodnú konferenciu 

doktorandov filologických odborov, ktorá bola venovaná lingvistike, didaktike jazykov, literatúre a didaktike 

literatúry a cudzím jazykom a kultúram. Konferencia prebiehala v troch sekciách, kde sa predstavili doktorandi 

z slovenských a českých univerzít. 

Na FaF UK prebiehalo pod záštitou dekana fakulty medzinárodné odborné podujatie 38. technologické dni, 

ktoré bolo zamerané na oblasť inovatívnych riešení technológií liekov, zdravotníckych a diagnostických 

pomôcok. 

Ústav farmakológie a klinickej medicíny LF UK v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou a pod 
záštitou dekana LF UK zorganizovali online 1. medzinárodnú konferenciu HTA (Health Technology 
Asessment) pri Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) 2021. 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK hostila výročnú vedeckú online konferenciu Pax 
opus iustitiae (Iz 32,17) Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu. Podujatie bolo zamerané na tému 
spravodlivosti z pohľadu teologických disciplín, sociálnej spravodlivosti, v zmysle kardinálnej čnosti a na 
pozadí encykliky Fratelli tutti. 

Na Právnickej fakulte UK sa uskutočnili 2 online konferencie – Nástroje proti obchádzaniu a zneužívaniu 
predpisov v súvislosti s verejným obstarávaním a Súkromnoprávne aspekty verejného obstarávania. Obe 
podujatia boli zamerané na aktuálne otázky verejného obstarávania a jeho regulácie Európskou úniou 
a národným právom. 

Centrum mezoamerických štúdií FiF UK spolu s ďalšími partnermi zorganizovali online medzinárodnú 
konferenciu 26. European Maya Conference na tému Mayské poľnohospodárstvo, súčasťou ktorej bola aj 
bohatá trojdňová ponuka workshopov pre záujemcov z radov laikov až po workshopy pre odborníkov. 

Fakulta managementu UK pod záštitou dekana FM UK zorganizovala online konferenciu Rozvoj podnikateľskej 
etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí, na ktorej sa predstavili zástupcovia súkromného a verejného 
sektora z Českej a Slovenskej republiky. Súčasťou konferencie bolo aj diskusné fórum Quo vadis, slovenská 
podnikateľská etika. 

RKCMBF UK a FiF UK v spolupráci so zástupcami latinskej patrológie Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v 
Lubline v Poľsku, pod záštitou Slovenskej patristickej spoločnosti zorganizovali medzinárodnú vedeckú 
konferenciu Tractatus populares: Homiletic Forms as an Effective Communication Means from Christian 
Antiquity to the Humanistic Era. 

Studia Academica Slovaca pod záštitou dekan FiF UK usporiadala medzinárodné sympózium Slovakistika a jej 
reflexia v zborníkoch Studia Academica Slovaca, ktoré sa konalo pri príležitosti 50. výročia vydania 50. zväzku 
zborníka SAS a 100. výročia narodenia prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc, zakladateľa a riaditeľa SAS. 
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Jubilejný desiaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 
s názvom In Pluribus Unitas X., Právo a náboženstvo sa konal výnimočne online formou na pôde PraF UK, 
pôvodne teologicky zameraná konferencia bola rozšírená o témy, v ktorých sa náboženstvo stretáva s právom. 

Na pôde FSEV UK sa konal online 8. ročník konferencie Komunitná psychológia na Slovensku, ktorý 
organizoval Ústav aplikovanej psychológie s podporou European Community Psychology Association a The 
Society for Community and Action Research a Division 27 American Psychological Association. Podujatie 
predstavuje platformu pre výmenu najnovších poznatkov v oblasti komunitnej psychológie. 

JLF UK v spolupráci so Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou spoločnosťou, UNM Martin a ďalšími 
partnermi zorganizovali konferenciu XI. Haľákove dni, ktorých hlavnou témou boli akútne stavy v pneumológii. 

Lekárska fakulta UK v spolupráci Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej chirurgickej spoločnosti 
usporiadali 75. chirurgický deň Kostlivého. 

Letné školy 

57. ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS na FiF UK sa konal opäť v online priestore. Takmer 
stovka účastníkov z 28 krajín prejavila záujem o vzdelávanie. Hlavnou témou prednášok bol Čas ako fenomén 
myslenia, hovorenia a konania v jazykovo-kultúrnom kontexte. 

19. ročník Detskej univerzity Komenského (DUK) sa uskutočnil prezenčne s obmedzenou kapacitou študentov. 
Na dištančné štúdium sa prihlásilo 629 študentov a z nich úspešne ukončilo s diplomom 358 študentov. Live 
online štúdium bolo bezplatné a počet študentov nebol obmedzený. Online vzdelávania sa zúčastnili aj deti 
z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Ukrajiny či Veľkej Británie. Súčasťou prezenčných vzdelávacích aktivít 
boli tiež prehliadka infocentra Energoland v Mochovciach, podujatia v Datalane, Bibiane, Danubiane, na 
Ministerstve obrany SR a bratislavskej ZOO. 

31. ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry sa uskutočnil online formou v malých skupinkách, 
ktoré viedli pracovníci CĎV UK a zúčastnilo sa ho 38 účastníkov z 5 krajín sveta. 

11. ročník Letnej bratislavskej univerzity pre seniorov sa uskutočnil prezenčne, tradične v priestoroch 
Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca, kde si záujemcovia mohli vypočuť cyklus odborných prednášok. 
Z dôvodu kapacitných obmedzení sa z celého podujatia robil videozáznam, ktorý je prístupný pre širokú 
verejnosť bez obmedzenia. Projekt je spoločným dielom CĎV UK a hlavného mesta SR Bratislavy. 

FMFI UK usporiadala s partnermi 6. ročník tvorby videohier SUMMER GAME DEV 2021. Projekt ponúka pre 
študentov stredných a vysokých škôl súťaž, v ktorej rozvíjajú vedomosti o efektívnych postupoch, zdokonaľujú 
si komunikačné zručnosti a aktívne pracujú na vývoji svojej vízie. 

Druhý ročník projektu Letná škola: Ekonomika v kruhu 2021 usporiadalo Centrum pre rozvoj manažmentu 
a aplikovaný výskum v spolupráci s inštitútom 3E a platformou Circular Slovakia. Deti 5.-9. ročníka základných 
škôl v Bratislave, Senci, Trnave a Partizánskom sa dozvedeli prostredníctvom prednášok, workshopov a hier 
viac o princípoch obehového hospodárstva. Hlavnou témou druhého ročníka bol potravinový a textilný odpad. 

Ústav anatómie JLF UK zorganizoval Letnú školu anatómie pre študentov 1. ročníka všeobecného lekárstva 
JLF UK. Letná škola predstavovala kompletnú náhradu praktickej výučby, ktorú nemohli študenti absolvovať 
počas akademického roka. Podujatie vzišlo s obdobného projektu, ktorý JLF UK doteraz organizovala pre 
zahraničných študentov. 

Novinky a objavy v oblasti vedy a výskumu 

Tím vedcov UK pod vedením RNDr. Tomáša Szemesa, PhD. z UVP UK a Mgr. Silvie Bágeľovej Polákovej, PhD. 
v spolupráci s kolegami zo SAV, Karlovej univerzity a Viedenskej univerzity zistili, že proteíny homologickej 
rekombinácie regulujú zapínanie a vypínanie viac ako 500 génov. Doteraz si vedci mysleli, že sa podieľajú len 
na oprave DNA. Tento objav vytvára potenciál pre ďalší onkologický výskum. Štúdia bola publikovaná v jednom 
z najprestížnejších časopisov v oblasti biochémie – Nucleic Acids Research. 

Medzinárodný tím, ktorého súčasťou bol aj Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. z PriF UK, revidoval objav 
najmenšieho dinosaura, ktorý bol v roku 2020 publikovaný v časopise Nature. Revízia nálezu a nový opis 
jaštera vyšiel v časopise Current Biology. 

Doktorand Mgr. Matej Badin spoločne so svojim školiteľom prof. Romanom Martoňákom z Katedry 
experimentálnej fyziky FMFI UK publikovali štúdiu o nukleácii v tlakom indukovanom štruktúrnom fázovom 
prechode v kuchynskej soli v prestížnom fyzikálnom časopise Physical Review Letters. 
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Medzinárodný tím vedcov spoločne s evolučným biológom prof. RNDr. Jozefom Klembarom, DrSc. z PriF UK 
objavil, že krvotvorba sa u štvornožcov presunula do kostí až počas permu. Štúdia vyšla v časopise eLife, ktorý 
patrí medzi top „open access“ časopisy. 

Magister Miroslav Kocifaj, PhD. a doc. RNDr. František Kudracík, CSc. z FMFI UK a ÚSTARCH SAV v spolupráci 
s Johnom Barentine z Univerzity v Utahu a Salvadorom Bará z Univerzity Santiaga de Compostelu publikovali 
štúdiu o narastajúcom vplyve satelitov a kozmickom odpade na úroveň svetelného znečistenia a jeho 
rastúcom trende. Štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society: Letters, našla odozvu v prestížnom časopise Science. 

Docent RNDr. Radoslav Halko, PhD. z PriF UK s kolegami a v spolupráci s medzinárodným tímom pod vedením 
prof. José Juana Santana Rodrígueza z Univerzity Las Palmas de Gran Canaria vyvinuli citlivejšiu analytickú 
metódu na sledovanie kontaminácie životného prostredia cytostatikami, ktoré systematicky kontaminujú 
životné prostredie a znamenajú ďalšie riziko nielen pre človeka. 

Medzinárodná skupina vedcov na čele so zoológom Danielom Jablonskim z PriF UK publikovala štúdiu 
o slepúchovcoch v Levante v časopise Vertebrate Zoology, v ktorom opísali nový poddruh najdlhšieho 
beznohého jaštera sveta. 

Popularizácia vedy a podpora mladých vedcov 

Európska noc výskumníkov 

15. ročník vedeckého festivalu Európska noc výskumníkov pokračoval aj v roku 2021 v online priestore 
s bohatým programom, sprievodnými podujatiami a súťažami. Univerzitu Komenského reprezentovali LF UK, 
PRIF UK, FIF UK a FMFI UK ako aj vlastný virtuálny stánok, ktorý ponúkal videá a rozhovory o vede. Sprievodné 
podujatia vo hvezdárňach v Hurbanove, Leviciach a Medzeve prebehli prezenčne v súlade 
s protiepidemiologickými opatreniami. 

Týždeň vedy a techniky 2021 

18. ročník podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa konal opäť online s aktívnou účasťou UK. JLF UK 
pripravila online prednášky na tému Prečo je nám dobre tam kde sme a Ako fungujú PCR testy na COVID? pre 
žiakov ZŠ. SŠ, učiteľov a širokú verejnosť. LF UK participovala v prednáškovej časti na tému Oxytocín – 
hormón lásky, alebo aj liečby. Pracovníci FMFI UK a PriF pripravili príspevky na tému popularizačných videí na 
YouTube, v podcastoch a v časopise Quark. 

Genetika na kolesách 

Vedci a doktorandi Katedry genetiky PriF UK realizovali počas roka sériu prednášok prostredníctvom MS 
Teams pre všetkých záujemcov, najmä však pre študentov stredných škôl v rámci projektu Genetika na 
kolesách, ktorý úspešne pokračuje už šiesty rok 

Letná škola CHEMoUK 2021 

Tretí ročník korešpondenčného seminára CHEMoUK pre najúspešnejších 24 riešiteľov zo stredných škôl 
vyvrcholil úspešným letným sústredením na pôde PriF UK. Študenti pracovali na projektoch vo výskumných 
laboratóriách, zúčastnili sa prednášok z analytickej chémie, fotochémie, medicínskej chémie a teoretickej 
chémie ako aj ďalšieho bohatého odborného programu, ktorý zavŕšila prehliadka laboratórií pokročilých 
materiálov vo Vedeckom parku UK. 

Na Prírodovedeckej fakulte UK sa konal prvý francúzsko-slovenský workshop o anorganických zlúčeninách 
pre environmentálne využitie, ktorý predstavoval vyvrcholenie dlhoročnej spolupráce medzi Katedrou fyziky 
a teoretickej chémie PriF UK a Prírodovedeckou a technologickou fakultou Univerzity v Lille. Na workshope 
boli predstavené najnovšie vedecké výsledky získané v medzinárodne uznávaných výskumných skupinách 
v oblasti environmentálnych vied. Zámerom podujatia bolo vytvoriť a posilniť budúcu spoluprácu medzi 
francúzskymi a slovenskými vedcami, zamerať pozornosť akademikov a študentov k ochrane životného 
prostredia. 

DNA DAY 

Ústav molekulárnej biomedicíny LF a Katedra genetiky PriF pripravili podujatie DNA DAY v online priestore. 
Hlavným prednášajúcim bol doc. Richard Martinello z Yale University Medical School na tému Will the vaccine 
end of the pandemic? Následne pokračovala diskusia s profesorkou a epidemiologičkou Zuzanou 
Krištúfkovou zo SZU. Záver podujatia bol venovaný diskusii k videám a vyhláseniam výsledkov súťaží, 
primárne určených pre študentov stredných škôl a záujemcov o prírodné vedy. 
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Úspechy a ocenenia akademikov a študentov v roku 2021 

Profesor RNDr. Michal Fečkan, DrSc., pôsobiaci na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky 
na FMFI UK získal prestížne ocenenie Highly Cited Researcher 2021 v odbore matematika vďaka viac ako 3300 
citáciám jeho publikácií, čím sa po druhýkrát zaradil medzi 1 % najcitovanejších matematikov sveta. 

Docentka RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. pôsobiaca na Katedre biochémie PriF UK získala Cenu verejnosti 
Eset Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy 2021. Laureátka zameriava svoj výskum 
na mykobaktérie, medzi nimi aj na Kochov bacil, ktorý spôsobuje tuberkulózu. 

Profesorka Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD. Z Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK sa 
stala laureátkou ankety Slovenka roka 2021 v kategórii Veda a výskum. Profesorka Ďuračková sa venuje 
vedeckému výskumu v oblasti oxidačného stresu a možnostiam ovplyvnenia symptómov rôznych ochorení 
prírodnými a syntetickými látkami s biomodulačným účinkom. 

Mníchovské Collegium Carolinum udelilo Mgr. Miloslavovi Szabóovi, PhD. z Katedry germanistiky, 
nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK esejistickú cenu za výnimočný prínos k dejinám, literatúre a kultúrnej 
vede za odbornú esej pod názvom:“From Protests to the Ban: Demonstrations against the ,Jewish’ Films in 
Interwar Vienna and Bratislava“. 

Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD. z Martinského centra pre biomedicínu JLF UK získala ocenenie L´Oreál 
– UNESCO Pre ženy vo vede, v kategórii od 36-45 rokov. Laureátka sa venuje skúmaniu včasnej a presnej 
diagnostike neurodegeneratívnych porúch 

Docentka RNDr. Katarína Šoltys, PhD. z Katedry mikrobiológie a virológie PriF UK získala Cenu za transfer 
technológií na Slovensku v kategórii Inovácia roka 2021 spoločne s kolegyňou doc. RNDr. Miroslavou 
Rabajdovou, PhD. z UPJŠ za mikroRNA test úspešnosti IVF procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre tento 
proces. 

Medzinárodnú cenu z 28. ročníka Ceny Egona Erwina Kischa za publikáciu Študentský prológ k Nežnej 
revolúcii – Bratislava 16. november 1989 si prevzali zostavovatelia publikácie: Mária Miková, Martin 
Homza, Milan Novotný a kolektív. 

Docent RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. si z rúk dekana prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. prevzal cenu dekana 
FMFI UK za mimoriadne zásluhy na popularizácii vedy, štúdia a propagácii fakulty spojenú s plaketou 
k dosiahnutiu 2 miliónov pozretí na kanáli YouTube. 

Ceny a prémie Literárneho fondu 

Cenu Mateja Bela za vedecký a odborný preklad za rok 2020 v kategórii interdisciplinárnej a encyklopedickej 
povahy získal Mgr. Pavol Štubňa, PhD., z Katedry romanistiky FiF UK spoločne s Alexandrou Lenzi Kučmovou 
za preklad diela Claudio Strinati a kol.: Pravdivý Caravaggio; Prémiu v rámci Ceny za pôvodnú slovenskú 
literárnu tvorbu získal prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK, za 
zbierku básní Brána; Cenu Imre Madácha za rok 2020 za pôvodné dielo v maďarskom jazyku získal doc. Mgr. 
Zoltán Csehy, PhD. z Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK za dielo Grüezi! Fél év Svájc (Grüezi! Polrok 
Švajčiarsko). 

LOH/LPH Tokio 2020/2021 

Na letných olympijských a paralympijských hrách v Tokiu 2020 UK reprezentovali medzinárodní rozhodca 
v športovej gymnastike Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. z FTVŠ UK a volejbalový rozhodca prof. Mgr. MUDr. Juraj 
Mokrý, PhD. z JLF UK. Samuel Baláž, študent trénerstva kanoistiky získal bronzovú medailu v štvorkajaku 
rýchlostných kanoistov. Strelkyňa Veronika Vadovičová, študentka trénerstva streľby, získala na 
paralympijských hrách zlatú medailu v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 60 v kategórii SH1 s novým 
paralympijským finálovým rekordom. Poslednou súťažiacou reprezentantkou FTVŠ UK bola Eliška Mintálová, 
ktorá vo vodnom slalome K1, dosiahla 9. miesto. 

JLF UK získala 3. miesto v kampani Do práce na bicykli v kategórii zamestnávateľov. V rámci 8. ročníka sa 
zaregistrovalo 11358 súťažiacich, z 91 samospráv, ktorí vytvorili 3448 tímov. Do kampane sa zapojilo takmer 
1300 zamestnávateľov. Na fakulte sa zapojilo 208 zamestnancov, ktorí zrealizovali takmer 7000 jázd s vyše 
46-tisíc kilometrami. 

Basketbalisti UK pod vedením trénerov Petra Ivanoviča a Ľubora Tománka sa stali víťazmi vo Finále univerzít 
2021 v Košiciach. 



35 

 

Tím Martinský klub medikov získal 2. miesto, v štafetovom behu 345 km od Tatier k Dunaju, v kategórii MIX (9 
až 12 členov). 

Ocenenia študentov 

Doktorand Mgr. Matej Badin z FMFI UK a SISSA v Terste získal 1. miesto na celoslovenskom finále súťaže 
Falling Walls Lab Slovakia, v ktorom predstavil projekt inovatívnej metódy simulácie transformácií pevných 
materiálov pôsobením tlaku. Slovenské finále už po štvrtýkrát organizovala Univerzita Komenského 
v spolupráci s Učenou spoločnosťou Slovenska a Nemeckou akademickou výmennou službou DAAD. 

Tím doktorandov v zložení Mgr. Sára Kiššová, Mgr. Terézia Švedová, Mgr. Sandra Sakolciová, Mgr. Igor Hron 
pod vedením JUDr. Márie Patakyovej, PhD. a Mgr. Adama Oleša na medzinárodnej súťaži Central & East 
European Moot Competition (CEEMC) dosiahol významný úspech – najlepšie písomné podania spomedzi 
všetkých účastníkov. Modelový príklad sa týkal problematického zadávania zákazky Komisiou súkromnému 
subjektu a riešenia hmotnoprávnych aj procesnoprávnych otázok. 

Študent 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Marián Poturnay úspešne reprezentoval FMFI UK na 
online súťaži International Mathematics Competition 2021 v kategórii jednotlivci získal delenú 1. cenu. 

V jedenástom ročníku projektu Veľvyslanectvo mladých, v kategórii vysokých škôl dominovali študenti 
Univerzity Komenského. Prvé miesto obsadil Marek Kajan z LF UK, druhé miesto Victor Ibara tiež z LF UK 
a tretie miesto patrilo Jozefovi Balcerčíkovi z PriF UK. Súťažné projekty boli zamerané na zlepšenie 
ekonomickej situácie v oblasti hospodárstva, zdravotníctva s dôrazom na cestovný ruch. 

V celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero 2020/2021 získali študenti FiF UK nasledovné umiestnenia: 
Kristína Kaňuchová 1. miesto v kategórii online žurnalistika, Dominika Chrastová Cenu Literárneho fondu za 
3. miesto v kategórii individuálnych príspevkov vysokoškolákov a Dominika Pacigová Prémiu Literárneho 
fondu. 

Absolventka JLF UK Mgr. Marcela Pydová získala ocenenie za najlepší príspevok na siedmom ročníku 
študentskej vedeckej konferencii Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, kde priblížila tému vnímania 
profesie pôrodnej asistentky z pohľadu žien na Slovensku, ktorá vychádzala z témy jej obhájenej diplomovej 
práce. 

Slovenskí stredoškoláci získali zlaté medaily na medzinárodnom kole Turnaja mladých fyzikov v gruzínskom 
Kutajsí. Na ich príprave sa výraznou mierou podieľali aj študentka Tereza Zuskinová a doc. RNDr. František 
Kundracík, CSc. z FMFI UK, ďalší akademici a bývalí súťažiaci TMS. 

Vo finále súťaže Medik roka 2021 reprezentuje UK 6 medičiek a medikov spomedzi 12 finalistov. Už šiesty 
ročník súťaže pre študentov 5. a 6. ročníka lekárskych fakúlt, odboru všeobecné lekárstvo ponúka záujemcov 
porovnať svoje vedomosti a zručnosti v teoretickej a praktickej príprave na budúce povolanie. Vyhodnotenie 
súťaže bolo preložené na jar 2022. 

Študent Kristián Kolčák z FMFI UK získal 1. miesto v sekcii výskumných prác počas online 9. ročníka Česko-
Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky za prácu Vzájomné hodnotenie 
a sebahodnotenie vo vyučovaní informatiky. Katarína Hrušková získala 2. miesto v kategórii K1 s prácou 
Rozvoj myslenia žiakov s využitím zážitkovej pedagogiky a rovnaké umiestnenie dosiahla Dominika Valášková 
k kategórii K2b s prácou Rozvoj funkčného myslenia žiakov so zameraním na lineárnu závislosť. Bc. Barbora 
Kubinová získala čestné uznanie v kategórii K3b za prácu Didaktické hry a ich funkcia vo vyučovaní 
matematiky na druhom stupni ZŠ. 

Študentka JLF UK Soňa Feješová získala 3. miesto na XI. ročníku študentskej vedeckej konferencie LF 
Ostravskej univerzity, kde v sekcii nelekárske odbory zaujala prácou Používanie obmedzovacích prostriedkov 
v klinickej praxi. 

Významné ocenenia 

Veľká zlatá medaila UK 

Rektor UK udelil prof. dr. hab. Joanne Goszczyńskej, poľskej slavistke, slovakistke a bohemistke Veľkú zlatú 
medailu UK za dlhoročný významný prínos k výskumu slovenskej literatúry a kultúry v zahraničí a k rozvoju 
slovensko-poľskej spolupráce v oblasti literárnovednej slovakistiky a slavistiky. Slávnostné odovzdanie 
ocenenia sa z dôvodu pandemických opatrení konalo na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo 
Varšave. 
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V Aule UK rektor UK odovzdal Veľkú zlatú medailu laureátovi Nobelovej ceny za fyziku v roku 2017 profesorovi 
Kipovi Stephenovi Thornovi. 

Univerzita a spoločnosť 

Festival Medikov - Ži a nechaj žiť 

Hlavné charitatívne podujatie vychádza z predchádzajúcich štyroch úspešných ročníkov Martinského behu 
medikov, kde sa doteraz vyzbieralo vyše 10000 €, ktoré sa použili na kúpu prístrojov pre detské oddelenia 
a Onkologické centrum UNM Martin. Výťažok z piateho ročníka festivalu dosiahol 11114 €. Celková suma bola 
napokon zaokrúhlená na 12-tisíc eur, vďaka podpore sponzora a Klubu martinských medikov, ktoré boli 
venované detskej časti Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM. Organizátori pripravili pestrý dvojdňový program 
s koncertmi slovenských interpretov, naviac pribudol streetfood, veľtrh slovenského zdravotníctva a výstavy, 
ktoré si vychutnalo vyše 2500 účastníkov. 

AmosFest 2021 

Univerzita Komenského sa nevzdala podujatia AmosFest, ktorý na úvod akademického roka prebehol online. 
Bohatý program, diskusie, stand-upy, prezentácia spolkov na UK a live koncerty si všetci študenti ešte museli 
vychutnať virtuálne. Viac ako 8000 ubytovaných študentov na internátoch si aj vďaka sponzorom našlo na izbe 
uvítací balíček na spríjemnenie prvých dní. 

ENLIGHT dohoda o udržateľnosti 

Deväť rektorov aliancie ENLIGHT podpísalo spoločnú dohodu o udržateľnosti „ENLIGHT Sustainability 
Engagement“, počas plenárneho zasadnutia projektu. K základným cieľom dohody patrí rozšíriť vzdelávanie 
o udržateľnosti na všetky úrovne štúdia a do všetkých disciplín, zlepšiť príležitosti zapájania sa do 
medzinárodného vzdelávania a spolupráce zamestnancov univerzít. Rozmanitosť aliancie má napomôcť 
identifikovať inovatívne prístupy a štandardy, prostredníctvom ktorých sa zdokonalia inštitucionálne postupy 
a spolupráca na zlepšovaní stratégie v boji proti zmene klímy. 

Týždeň zodpovednosti 

Na FM UK sa konal už 5. ročník podujatia venujúceho sa témam udržateľnosti a zodpovednosti. V rámci 
Týždňa zodpovednosti prebehlo 16 podujatí osvetového a vzdelávacieho charakteru. Jednotlivé akcie 
prebiehali online formou do ktorej sa mohla okrem študentov zapojiť aj širšia verejnosť. 

Náučné chodníky na Slovensku 

Unikátnu elektronickú databázu náučných chodníkov (https://naucnechodniky.eu) predstavuje v rámci 
projektových aktivít Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK, pod vedením hlavných autorov RNDr. 
Ivana Bužeka, PhD. a RNDr. Zory Machovej. Podpora rozširujúcej sa siete náučných chodníkov na Slovensku 
vytvára vhodný predpoklad pre popularizáciu geovedných poznatkov, aktívneho spoznávania územia 
a v neposlednom rade aj jej využitie v pedagogickej praxi. Stránka je neustále aktualizovaná a dopĺňaná o nové 
informácie z podnetov odbornej a laickej verejnosti. 

Výstavy 

Filozofi v novembri 1989 bol názvom výstavy archívnych dokumentov a fotografií, ktoré približujú prípravu a 

priebeh udalostí na FiF UK, zrod slovenského revolučného vysokoškolského hnutia až po slobodné voľby na 

fakulte. Výstavu v priestoroch átria budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave pripravil Archív UK, FiF UK 

a účastníci študentského hnutia. Podujatie bolo súčasťou projektu „Festival slobody 2021“, ktorú organizoval 

ÚPN. 

  

https://naucnechodniky.eu/
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3 Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 Študijné programy 

Na UK sú v plnej miere implementované závery Bolonskej deklarácie v zmysle vysokoškolského zákona č. 

131/2002 Z. z. Viacstupňové štúdium sa realizuje ako bakalárske štúdium v štandardnej dĺžke tri až štyri roky, 

ako magisterské štúdium so štandardnou dĺžkou dva až tri roky, podľa formy štúdia, (denné konverzné 

programy majú o rok dlhšiu štandardnú dĺžku ako im zodpovedajúce nekonverzné) a ako doktorandské 

štúdium so štandardnou dĺžkou tri až štyri roky v dennej forme a štyri alebo päť rokov v externej forme štúdia. 

Študijné programy katolícka teológia, evanjelická teológia, farmácia, 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 2021 záujemcom o štúdium v bakalárskom, magisterskom, doktorskom aj doktorandskom 

stupni spolu 979 študijných programov, v ktorých má priznané právo udeľovať príslušný akademický titul. V 

porovnaní s predchádzajúcim rokom sa ponuka študijných programov zvýšila o 44 ďalších programov. 

Informácie o možnostiach štúdia na UK v akademickom roku 2020/2021 mohli záujemcovia získať na 

webových stránkach fakúlt, rovnako ako aj na portáli vysokých škôl. 

Tabuľka 1: Počty akreditovaných študijných programov na UK v roku 2021 

Fakulta Bakalárske Magisterské/doktorské Doktorandské Spolu 

LF UK 0 0/4 80 84 

PraF UK 11 19 52 82 

FiF UK 84 50 50 184 

PriF UK 25 39 68 132 

PdF UK 50 48 30 128 

FaF UK 1 2/0 16 19 

FTVŠ UK 15 11 8 34 

JLF UK 4 5/3 66 78 

FMFI UK 38 50 68 156 

RKCMBF UK 0 1 2 3 

EBF UK 3 5 4 12 

FM UK 14 13 6 33 

FSEV UK 6 6 12 24 

Spolu 261 249/7 462 979 

 Študenti 

Na UK študovalo v roku 2021 vo všetkých stupňoch štúdia (bakalárskom, magisterskom, doktorskom a 

doktorandskom štúdiu) 22 890 študentov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tento počet mierne narástol 

celkovo o 73 študentov. Po minulé roky bol registrovaný medziročný pokles študentov na všetkých stupňoch 

štúdia. Tento nepriaznivý trend sa podarilo zastaviť v roku 2020 pozitívnym nárastom študentov v bakalárskom 

a doktorandskom stupni štúdia. Veľká časť výučby prebiehala v roku 2021 z dôvodu pandémie dištančne, 

rovnako aj prijímacie skúšky a štátne skúšky. 
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Graf 1: Vývoj počtu študentov podľa stupňov štúdia v období rokov 2016 – 2021 

 

Tabuľka 2: Počet študentov na jednotlivých stupňoch vysokoškolského štúdia k 31.10.2021 

Fakulta Bakalársky Magisterský/doktorský Doktorandský Spolu 

LF UK 0 3 194 379 3 573 

PraF UK 1 708 713 92 2 513 

FiF UK 1 733 992 231 2 956 

PriF UK 1 347 553 357 2 257 

PdF UK 1 527 785 50 2 362 

FaF UK 14 983 61 1 058 

FTVŠ UK 818 321 27 1 166 

JLF UK 205 1 560 196 1 961 

FMFI UK 843 323 197 1 363 

RKCMBF UK 0 113 13 126 

EBF UK 17 34 6 57 

FM UK 1 436 819 201 2 456 

FSEV UK 718 258 66 1 042 

Spolu 
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Z hľadiska uprednostňovanej formy štúdia študovalo na UK v roku 2021 v dennej forme 20 004 študentov 

vrátane 2 774 študentov – cudzincov z viac ako 70 krajín. V externej forme študovalo na UK 2 886 študentov. 
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Graf 2: Celkový počet študentov na UK, z toho počet žien a cudzincov 

 

Graf 3: Počet študentov, žien a cudzincov jednotlivých fakúlt UK 

 

Tabuľka 3: Počty študentov podľa stupňa a formy štúdia na UK k 31.10.2021 

Fakulta 

Bc. Mgr. a MUDr. PhD. Spolu 

denné ext. denné ext. denné ext.  

SR zahr.  SR zahr.  SR zahr.   

LF UK 0 0 0 2 149 1 045 0 112 1 266 3 573 

PraF UK 1 396 58 254 576 22 115 41 0 51 2 513 

FiF UK 1 589 144 0 928 64 0 145 7 79 2 956 

PriF UK 1 259 86 2 530 18 5 249 65 43 2 257 

PdF UK 992 28 507 546 12 227 23 0 27 2 362 

FaF UK 12 2 0 897 86 0 39 2 20 1 058 

FTVŠ UK 796 19 3 315 6 0 21 1 5 1 166 
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JLF UK 185 3 17 900 628 32 87 0 109 1 961 

FMFI UK 776 67 0 287 36 0 134 40 23 1 363 

RKCMBF UK 0 0 0 108 5 0 3 0 10 126 

EBF UK 3 2 12 29 5 0 3 1 2 57 

FM UK 786 148 502 367 57 395 32 5 164 2 456 

FSEV UK 652 66 0 219 39 0 44 6 16 1 042 

Spolu 8 446 623 1 297 7 851 2 023 774 933 128 815 22 890 

1. a 2. stupeň štúdia 

V roku 2021 bolo na 1., 2. a spojený stupeň štúdia zapísaných 7 430 študentov. Celkovo študovalo 1., 2. a 

spojený stupeň štúdia 21 014 študentov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 81 študentov. 

V dennej forme štúdia študovalo 18 943 študentov, v externej forme 2 071 študentov. 

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

Fakulta 

  

Denná forma štúdia Externá forma štúdia 

Spolu 1. 
stupeň 

2. + 
spojený 
stupeň 

spolu 1. stupeň 
2. + 

spojený 
stupeň 

spolu 

LF UK 0 3 194 3 194 0 0 0 3 194 

PraF UK 1454 598 2 052 254 115 369 2 421 

FiF UK 1 733 992 2 725 0 0 0 2 725 

PriF UK 1 345 548 1 893 2 5 7 1 900 

PdF UK 1 020 558 1 578 507 227 734 2 312 

FaF UK 14 983 997 0 0 0 997 

FTVŠ UK 815 321 1 136 3 0 3 1 139 

JLF UK 188 1528 1 716 17 32 49 1 765 

FMFI UK 843 323 1 166 0 0 0 1 166 

RKCMBF UK 0 113 113 0 0 0 113 

EBF UK 5 34 39 12 0 12 51 

FM UK 934 424 1 358 502 395 897 2 255 

FSEV  UK 718 258 976 0 0 0 976 

Spolu 9 069 9 874 18 943 1 297 774 2 071 21 014 

3. stupeň štúdia 

V roku 2021 na doktorandské štúdium bolo prijatých 495 nových študentov, čo je o 13 menej ako v roku 2020. 

Na dennú formu štúdia bolo prijatých 328, čo je o 9 viac ako v roku 2020. 

Celkom študovalo v doktorandskom štúdiu v roku 2021 1 876 študentov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom pokles o 8 študentov. V dennom doktorandskom štúdiu v roku 2021 študovalo na UK 1 061 študentov, 

z toho 128 zahraničných. V externej forme štúdia študovalo 815, vrátane EVI a zahraničných študentov. 

Tabuľka 5: Počet študentov doktorandského štúdia 2021 

Fakulta Interní Externí Spolu 

LF UK 113 266 379 

PraF UK 41 51 92 

FiF UK 152 79 231 

PriF UK 314 43 357 

PdF UK 23 27 50 

FaF UK 41 20 61 
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Fakulta Interní Externí Spolu 

FTVŠ UK 22 5 27 

JLF UK 87 109 196 

FMFI UK 174 23 197 

RKCMBF UK 3 10 13 

EBF UK 4 2 6 

FM UK 37 164 201 

FSEV UK 50 16 66 

Spolu 1 061 815 1 876 

Graf 4: Počet študentov doktorandského štúdia v roku 2021 

 

Rigorózne konanie 

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

ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Rigorózne konanie organizujú a riadia fakulty, rigorózne 

diplomy si zvyčajne absolventi preberajú na slávnostnej promócii v Aule UK. Žiaľ, z dôvodu pandémie nebola 

v roku 2021 žiadna promócia absolventov rigorózneho konania.  

Tabuľka 6: Rigorózne konanie na UK v roku 2021 

Fakulta 
Počet rigoróznych 

doktorov 
Počet študijných odborov 

Udeľovaný akademický 

titul v skratke 

LF UK - - - 

PraF UK 84 1 JUDr. 

FiF UK 12 7 PhDr. 

PriF UK 29 6 RNDr., PaedDr. 

PdF UK 15 3 PaedDr., PhDr. 

FaF UK 41 1 PharmDr. 

FTVŠ UK 4 2 PaedDr. 

JLF UK 3 2 PhDr. 

FMFI UK 4 3 RNDr., PaedDr. 

RKCMBF UK - - - 

EBF UK 2 1 ThDr. 

FM UK 12 1 PhDr. 
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Fakulta 
Počet rigoróznych 

doktorov 
Počet študijných odborov 

Udeľovaný akademický 

titul v skratke 

FSEV UK 4 1 PhDr. 

Spolu 210 28  

 

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

počtom učiteľov. V dôsledku medziročného nárastu počtu študentov klesol priemerný podielový ukazovateľ 

za celú UK medziročne z úrovne 9,37 v roku 2020 na úroveň 9,25 v roku 2021. 

Tabuľka 7: Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na jednotlivých fakultách UK k 31.10.2021 

Fakulta 
Počet študentov v 1., 

2. a 3. stupni VŠ vzdelávania 

Evidenčný počet VŠ 

učiteľov za rok 2020 

Počet študentov  

na jedného učiteľa 

LF UK 3 573 685 5,22 

PraF UK 2 513 146 17,21 

FiF UK 2 956 273 10,83 

PriF UK 2 257 350 6,45 

PdF UK 2 362 168 14,06 

FaF UK 1 058 125 8,46 

FTVŠ UK 1 166 67 17,40 

JLF UK 1 961 257 7,63 

FMFI UK 1 363 222 6,14 

RKCMBF UK 126 45 2,80 

EBF UK 57 11 5,18 

FM UK 2 456 79 31,09 

FSEV UK 1 042 46 22,65 

Spolu  22 890 2 474 9,25 

Graf 5: Vývoj počtu študentov na jedného učiteľa v období rokov 2012 – 2021 
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 Akademická mobilita študentov 

V rámci multilaterálnych zahraničných vzťahov sa UK zapája do programu Európskej únie 

Erasmus+ aj do iných mobilitných programov ako napr. CEEPUS, Akcia Rakúsko – 

Slovensko a pod. 

Tabuľka 8: Prehľad akademických mobilít študentov v akademickom roku 2020/2021 

Fakulta Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

z 

toho 

ženy 

Počet osobomesiacov, 

vyslaných študentov 

Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 

z 

toho 

ženy 

Počet osobomesiacov, 

prijatých študentov 

programy 

ES 

NŠP iné 

(CEEPUS, 

NIL...) 

programy 

ES 

NŠP iné 

(CEEPUS, 

NIL...) 

LF UK 52 33 207 16,5 11 36 27 198 0 0 

PraF UK 31 19 155,5 0 0,3 16 9 71,5 3 5,5 

FiF UK 85 66 350 0 112 50 37 187 0 82 

PriF UK 26 18 87 17 4 19 13 88 4 7,5 

PdF UK 22 22 113 0 0 11 10 38,5 0 12,5 

FaF UK 57 48 204 0 0 14 6 77 0 0 

FTVŠ UK 10 2 49 0 0 9 6 49,5 0 0 

JLF UK 12 6 60 0 0 7 3 38,5 0 0 

FMFI UK 18 7 83,5 0 6 14 5 77 0 0 

RKCMBF 

UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBF UK 2 0 11 0 0 1 1 5,5 0 0 

FM UK 95 59 465 0 0 142 53 776 5 0 

FSEV UK 11 8 58,5 0 0 24 14 121 0 8 

RUK UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 421 288 1 843,5 33,5 133,3 343 184 1 727,5 12 115,5 

 

V akademických mobilitách dominuje spolupráca v rámci európskeho programu Erasmus+. 

Kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu bola aj v roku 2021 veľkou výzvou pre 

fungovanie akademických mobilít. Opatrenia v rôznych krajinách Európy sa rýchlo menili a 

často neboli kompatibilné, študenti a zamestnanci na mobilite sa tak museli často 

prispôsobovať situácii a meniť pôvodné plány mobility. Oddelenie programu Erasmus+ 

rektorátu UK (OPE) účastníkom mobilít poskytovalo aktuálne informácie a operatívne 
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reagovalo na zmeny v prebiehajúcich pobytoch a plánovaných výdavkoch (skrátenie pobytu, 

odloženie pobytu na ďalší akademický rok...). Celkový počet odchádzajúcich mobilít klesol 

z dôvodu reštriktívnych opatrení pri cestovaní a prezenčnej výučbe o polovicu, počet 

prichádzajúcich študentov sa podarilo udržať na podobne úrovni, ako minulý rok. Počas roka 

OPE poskytlo z programu Erasmus+ granty študentom a zamestnancom univerzity vo výške 

viac ako 1 milión eur. 

Každému zahraničnému študentovi ponúklo OPE bezplatné absolvovanie kurzu 

slovenského jazyka prostredníctvom Studia Academica Slovaca z Filozofickej fakulty UK. 

Univerzita naďalej spolupracuje s organizáciou Erasmus Student Network na UK, ktorá 

poskytuje služby pre prichádzajúcich študentov, napríklad „buddy“ systém, pomoc pri tvorbe 

programu štúdia, organizovanie výletov a rôznych podujatí počas semestra. 

V roku 2021 začala nová generácia programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027. Oddelenie 

programu Erasmus+ preto začalo uplatňovať nové opatrenia v rámci programu, ako 

napríklad výraznejšia podpora pre znevýhodnených študentov, podpora cestovania 

ohľaduplného k životnému prostrediu, nové krátkodobé pobyty pre doktorandov alebo 

zavedenie „blended“ mobilít kombinujúcich fyzickú a virtuálnu mobilitu. Nevyhnutným 

predpokladom na pokračovanie akademických výmen v ďalších rokoch je uzatvorenie 

nových medzi-inštitucionálnych dohôd s partnerskými univerzitami v zahraničí. Oddelenie 

programu Erasmus+ preto spolu s fakultami počas celého roka pracovalo na príprave zmlúv 

na nové programové obdobie. Univerzita má uzatvorených viac ako 2 000 zmlúv so stovkami 

zahraničných partnerov a väčšina zmlúv bude obnovená aj pre nové programov obdobie. 

V súlade s požiadavkami novej generácie programu, s iniciatívou Erasmus without paper 

(EWP) a so záväzkami Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) pokračovalo 

Oddelenie programu Erasmus+ v zavádzaní elektronického podávania prihlášok na mobility 

a manažovanie celého procesu pred, počas a po mobilite. Počas roka boli elektronické 

prihlášky zavedené pre mobility učiteľov a zamestnancov, koncom roka začala testovacia 

prevádzka prihlasovania na mobility študentov za účelom stáže. Cieľom projektu je 

minimalizovať administratívnu záťaž pre účastníkov mobilít a zefektívniť riadenie mobilít na 

univerzite. 

Fakulty UK sa zapojili do prípravy ďalších 11 projektov financovaných z nového programu 

Erasmus+, ako sú strategické partnerstvá alebo akcie Jean Monnet, vyhodnocovanie pri 

väčšine projektov ešte nie je skončené. Vo výzvach z roku 2020 bolo úspešných 9 projektov 

univerzity. 

Medzinárodná kreditová mobilita (International Credit Mobility / ICM) 

Hoci Univerzita Komenského v spolupráci s partnerskými krajinami mimo EÚ počas 

akademického roka 2020/2021 realizovala dva súbežne bežiace projekty v doposiaľ 

najrozsiahlejšom objeme participujúcich inštitúcií, samotnú realizáciu mobilitných aktivít v 

projekte medzinárodnej kreditovej mobility (spolupráca s partnerskými krajinami mimo 

krajín programu / mimo EÚ) zásadnou mierou ovplyvnila pretrvávajúca pandémia korona 

vírusu. Akademická spolupráca s tzv. tretími krajinami tak bola výrazne utlmená, či už z 

dôvodov ochrany a bezpečnosti našich študentov, a s tým súvisiacimi rozhodnutiami 
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vedenia UK, ale taktiež opatreniami partnerských krajín. Uvedené v konečnom dôsledku 

reflektujú aj počty mobilít v rámci akcie, keď UK zaznamenala len jednu mobilitu 

prichádzajúcej študentky v spolupráci s partnerskou univerzitou v ruskom Petrohrade. 

Dohodnuté boli tiež dve mobility študentov UK na Akita University v Japonsku, avšak 

japonská vláda rozhodla o plošnom uzatvorení hraníc pre cudzincov. Proces výučby na UK 

prebiehal dištančnou metódou, čo platilo aj o mnohých partnerských inštitúciách, no zo 

strany študentov, ani zamestnancov oboch strán partnerskej spolupráce nebol záujem o 

realizáciu virtuálnej mobility. Navyše, tento typ akademickej spolupráce je špecifický. 

Akademické procesy a manažment programu Erasmus+ je v krajinách programu (zväčša 

krajiny EÚ) do značnej miery podobný, ak nie harmonizovaný. Toto však neplatí o 

partnerských krajinách, pri ktorých je pre uchádzačov fyzická mobilita ešte väčšmi prínosná 

a zaujímavá. Zo sedemročnej skúsenosti zo spolupráce s partnerskými krajinami, aj z 

referencií účastníkov predmetných mobilít vieme, že práve tento typ akademickej 

spolupráce je podnetný a prínosný najmä z hľadiska vplyvu a šírenia výsledkov, ako je 

napríklad zlepšenie inter-kultúrnych kompetencií, zvýšenie kultúrneho i spoločenského 

povedomia, implementácia európskych štandardov v oblasti vzdelávania alebo získavanie 

a využitie príkladov dobrej praxe z manažovania a administrácie programu Erasmus+. 

Graf 6: Akademické mobility študentov v roku 2021 podľa fakúlt 
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Graf 7: Akademické mobility zamestnancov v roku 2021 podľa fakúlt a súčastí 
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Graf 8: Vývoj akademických mobilít študentov v rokoch 2012 – 2021 

 

Tabuľka 9: Prehľad akademických mobilít zamestnancov v akademickom roku 2020/2021 
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cov 
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EBF UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FM UK 9 4 45 0 0 1 1 0 0 10 

FSEV UK 0 0 0 0 0 2 0 0 56 243 

RUK UK 5 3 22 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 44 21 182 120 335 18 9 5 

83

6 1122 

Graf 9: Vývoj akademických mobilít zamestnancov v rokoch 2012 – 2021 
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2020/2021 

Fakulta/ 
súčasť UK 

študenti stáž učitelia pracovníci mobilita 
spolu vyslaní prijatí vyslaní prijatí vyslaní prijatí vyslaní prijatí 

LF UK 21 36 26 0 0 0 1 0 84 

PraF UK 25 13 5 0 0 1 3 0 47 

FiF UK 56 34 12 0 4 0 10 0 116 

PriF UK 12 16 6 0 0 0 2 1 37 

PdF UK 18 7 4 0 0 0 0 0 29 

FaF UK 2 14 55 0 0 0 3 0 74 

FTVŠ UK 7 9 3 0 0 0 0 0 19 

JLF UK 9 7 3 0 0 0 0 0 19 

FMFI UK 12 14 5 0 0 0 0 0 31 

RKCMBF UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBF UK 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

FM UK 66 141 29 0 2 0 7 0 245 

FSEV UK 10 22 1 0 0 0 0 0 33 

RUK 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Spolu 240 314 149 0 6 1 28 1 739 

 

Tabuľka 11: Prijatí a vyslaní študenti a učitelia v rámci programu Erasmus+ KA107 v akademickom roku 

2020/2021 

UK 
a súčasti 

študenti učitelia pracovníci mobilita 

vyslaní prijatí vyslaní prijatí vyslaní prijatí spolu 

FiF  1     1 

Spolu  1     1 

 

 Prijímacie konania 

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

registrovaných prihlášok, ktorých na akademický rok 2021/2022 prišlo na fakulty UK spolu 18 158. Z celkového 

počtu prihlásených uchádzačov sa zúčastnilo prijímacieho konania 16 618, z nich bolo prijatých 10 285 

uchádzačov. Do prvého roka štúdia sa zapísalo 7 430 študentov. 

V bakalárskom a spojenom magisterskom a doktorskom štúdiu bolo registrovaných 15 073 prihlášok v dennej 

a externej forme štúdia, počet uchádzačov zúčastnených na prijímacom konaní bol 13 733, počet prijatých 7 

791, z nich bolo 5 196 zapísaných do 1. roka štúdia. 

Tabuľka 12: Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom a spojenom prvom a druhom stupni štúdia na UK 

v roku 2021 

Fakulta Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých Žiadosti* Počet zapísaných 

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

LF UK 2 886 0 2 886 2 564 0 2 564  817 0 817 201 603 0 603 
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PraF UK 1 126 186 1 312 1 126 186 1 312 1 001 180 1 181 4 642 112 754 

FiF UK 1 964 0 1 964 1 607 0 1 607 760 0 760 111 572 0 572 

PriF UK 1 832 0 1 832 1 760 0 1 760 1 325 0 1 325 10 604 0 604 

PdF UK 1 009 241 1 250 1 009 241 1 250 620 206 826 116 359 155 514 

FaF UK 538 0 538 504 0 504 341 0 341 2 261 0 261 

FTVŠ UK 539 0 539 345 0 345 309 0 309 4 290 0 290 

JLF UK 1 951 18 1 969 1 704 18 1 722 497 16 513 208 313 12 325 

FMFI UK 750 0 750 748 0 748 490 0 490 0 366 0 366 

RKCMBF 

UK 
21 0 21 21 0 21 21 0 21 0 20 0 20 

EBF UK 17 7 24 17 7 24 13 7 20 0 10 5 15 

FM UK 901 318 1 219 809 318 1 127 558 267 825 16 345 200 545 

FSEV UK 769 0 769 749 0 749 363 0 363 35 327 0 327 

Spolu  14 303 770 15 073 12 963 770 13 733 7 115 676 7 791 707 4 712 484 5 196 

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

V magisterskom štúdiu bolo registrovaných 3 085 prihlášok v dennej a externej forme štúdia, počet 

uchádzačov zúčastnených na prijímacom konaní bol 2 885, počet prijatých 2 494, z nich bolo 2 234 zapísaných 

do 1. roka štúdia. 

Tabuľka 13: Prehľad prijímacieho konania v magisterskom stupni štúdia na UK v roku 2021 

Fakulta Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých Žiadosti* 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 325 36 361 325 36 361 314 36 350 0 302 27 329 

FiF UK 705 0 705 588 0 588 497 0 497 22 460 0 460 

PriF UK 429 3 432 415 3 418 365 2 367 6 296 2 298 

PdF UK 260 114 374 260 114 374 221 107 328 2 198 96 294 

FaF UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FTVŠ UK 184 0 184 184 0 184 182 0 182 0 167 0 167 

JLF UK 38 31 69 37 25 62 34 20 54 0 33 20 53 

FMFI UK 232 0 232 227 0 227 172 0 172 0 150 0 150 

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

EBF UK 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

FM UK 324 151 475 267 151 418 229 136 365 0 206 111 317 

FSEV UK 252 0 252 252 0 252 179 0 179 0 166 0 166 

Spolu  2 749 336 3 085 2 555 330 2 885 2 193 301 2 494 30 1 978 256 2 234 

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

 Absolventi 

Vysokoškolské štúdium na fakultách UK v akademickom roku 2020/2021 ukončilo 5 399 absolventov 

všetkých stupňov vzdelávania. Akademický titul „doktor medicíny“ získalo 627 absolventov, akademický titul 

„magister“ 2 216 absolventov, titul „bakalár“ 2 253 absolventov a akademický titul „philosophiae doctor“ 303 

absolventov. 
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Tabuľka 14: Absolventi UK v akademickom roku 2020/2021 

 
Denné Externé a iné 

inštitúcie 

Zahr. Spolu 

Bc. 1 943 242 68 2 253 

Mgr. 1 926 221 69 2 216 

MUDr. 429 0 198 627 

Bc. + Mgr. + MUDr. 4 298 463 335 5 096 

PhD. 216 63 24 303 

UK spolu 4 514 526 359 5 399 

Graf 10: Vývoj počtu zapísaných študentov a absolventov UK v období rokov 2012– 2021 

 

 Úspechy študentov 

Za vynikajúci prospech počas štúdia bola v roku 2021 udelená 167 absolventom Akademická pochvala rektora 

UK spojená s priznaním motivačného štipendia v celkovej výške 22 535 eur. Na základe návrhov dekanov 

príslušných fakúlt bola udelená 61 absolventom Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu spojená s 

priznaním motivačného štipendia v celkovej výške 7 930 eur. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 

bola 29 študentom udelená Akademická pochvala rektora UK za vzornú reprezentáciu univerzity doma i v 

zahraničí spojená s priznaním motivačného štipendia v celkovej výške 7 250 eur. 

Celková výška motivačných štipendií vyplatených v roku 2021 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, vnútorného 

predpisu č. 9/2013 Štipendijného poriadku UK a vnútorného predpisu č. 9/2018 Štipendijného poriadku UK 

predstavovala sumu 1 344 106,40 eur (motivačné štipendiá podľa § 96 a, ods. 1, písm. a) v sume 441 359,70 

eur a motivačné štipendiá podľa § 96 a, ods. 1, písm. b) v sume 902 746,70 eur). 

 Uznávanie dokladov o vzdelaní 

Súčasťou Oddelenia vzdelávania RUK je aj špecializovaný Referát uznávania dokladov o štúdiu, akreditácie a 

študijnej legislatívy. Jeho činnosť je zameraná na agendu uznávania zahraničných dokladov o vzdelaní v 

súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 
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V roku 2021 UK v Bratislave vydala 58 konečných rozhodnutí o uznaní dokladov o vzdelaní, z toho 57 na účel 

pokračovania v štúdiu, 1 na účel výkonu neregulovaného povolania. Na účel vydania modrej karty EÚ nevydala 

žiadne rozhodnutie. 

Žiadostí zamietnutých, resp. bez vydania konečného rozhodnutia bolo 13. 

V prípade 10 žiadostí v roku 2021 bolo vydané rozhodnutie o povinnosti vykonať rozdielové skúšky, a konanie 

vo veci nie je ukončené. 

Predbežne bol posudzovaný obsah a rozsah štúdia v prípade 55 elektronických požiadaviek (bez riadneho 

predloženia žiadosti o uznanie vzdelania a príloh vyhotovených v zákonom stanovenej podobe). 

UK posudzovala obsah a rozsah štúdia v zahraničí podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR a vydala odborné 

odporúčacie stanoviská k dokladom o vzdelaní v rámci ich uznávania na výkon regulovaného povolania na 

území Slovenskej republiky. 

UK v Bratislave v rámci Oddelenia vzdelávania Rektorátu vydala 1 odpis rozhodnutia o uznaní dokladov o 

vzdelaní, vyhotovených na základe registratúrneho záznamu uloženého v registratúre OV RUK.  
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4 Informácie o poskytovanom ďalšom vzdelávaní 

Viac ako šestnásť rokov samostatne hospodáriaca súčasť univerzity - Centrum ďalšieho vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK, založené v r. 2004) sa v rámci organizačných zmien stalo od 1. 
januára 2021 oddelením Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave pod Úsekom pre vzdelávanie a 
sociálne veci. CĎV RUK prispieva svojou činnosťou k účasti širokej verejnosti na programoch ďalšieho 
vzdelávania so zameraním na rôzne oblasti profesijného zaradenia, ako aj na programoch záujmového 
vzdelávania rôznych vekových skupín. Poskytuje široké portfólio vzdelávacích programov, akreditovaných 
i neakreditovaných, na báze študijných a vedných odborov Univerzity Komenského, aktuálnych potrieb 
verejnosti a potrieb trhu práce. Ich ponukou a realizáciou vytvára podmienky na rozvoj kariérnej dráhy a 
osobnostného rastu nielen študentov a učiteľov UK, ale aj odborných zamestnancov, učiteľov, vychovávateľov 
štátnych a súkromných materských škôl, základných škôl, stredných škôl, obchodných akadémií, gymnázií, 
spojených škôl, detských integračných zariadení, ako i školských zariadení, ktorými sú centrá pedagogicko-
psychologických poradní, príp. školské internáty, ďalej zahraničným účastníkom, krajanským učiteľom na 
slovenských školách v zahraničí a starším občanom.  

CĎV RUK je členom Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku (AIUTA) a Európskej federácie starších 
študentov (EFOS), kde vo výboroch zastupuje UK a aktívne reprezentuje záujmy starších študentov. Taktiež je 
členom Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie (SAACV), Asociácie inštitúcií 
vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD), Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV) 
a pridruženým členom Asociácie jazykových testovateľov v Európe (ALTE). 

Lektori CĎV RUK aktívne spolupracujú so Štátnym pedagogickým ústavom a Metodicko-pedagogickým 
centrom v Bratislave, participujú na činnosti predmetovej komisie biológie a spolupracujú aj s Jazykovedným 
ústavom Ľudovíta Štúra SAV. Sú členmi odborných komisií v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore 
chémia a potravinárstvo, ktoré sa aj tento rok realizovali online formou. Veľký význam má pokračovanie 
spolupráce CĎV RUK s Pedagogickým centrom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. 

CĎV RUK po organizačnej zmene pozostáva z troch referátov. Sú to: Útvar jazykovej a odbornej prípravy 
(ÚJOP), Univerzita tretieho veku (UTV) a Referát odborného vzdelávania (pôvodne Kontinuálne, kompetenčné 
a kariérne vzdelávanie - KKKV) (ROV).  

Útvar jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP) CĎV RUK ponúka vzdelávacie programy pre prípravu zahraničných 
študentov na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike a výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. V roku 
2021 pokračoval 61. a v septembri sa otvoril už 62. akademický rok. Úspešne sme zastrešili vzdelávanie 
slovenčiny ako cudzieho jazyka a profilových odborných predmetov pre cudzincov a krajanov, ktorí sa 
pripravovali na všetky stupne vysokoškolského štúdia v rôznych odboroch (medicínske, technické, humanitné, 
prírodovedné, ekonomické, umelecké). V roku 2021 sa v slovenskom jazyku a odborných predmetoch v 
slovenskom jazyku vzdelávalo 295 študentov zo 48 krajín sveta. 101 študentov absolvovalo krátkodobé 
vzdelávacie programy a 194 študentov absolvovalo dlhodobé dvojsemestrálne alebo jednosemestrálne 
vzdelávacie programy. Výučba na ÚJOP-e bola i tento rok poznačená pandémiou ochorenia COVID-19, čo malo 
za následok, že nie všetci prihlásení študenti mohli pricestovať na Slovensko, niekoľkí z nich požiadali o odklad 
štúdia a väčšina vzdelávania sa realizovala dištančnou metódou.  

Vzdelávanie krajanov – Slovákov žijúcich v zahraničí, pôvodne samostatný úsek pôvodného útvaru KKKV, po 
organizačnej zmene zastrešuje ÚJOP. Hlavným cieľom je každoročne pre krajanov pripraviť aktuálne 
vzdelávacie, záujmové a zážitkové podujatia, ktoré sú realizované v súlade so schváleným „Kalendárom 
vzdelávacích programov MŠVVaŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí“ na konkrétny kalendárny rok. Z dôvodu 
pretrvávajúcej pandémie a protiepidemiologických opatrení sme naplánovali len dve podujatia – Letnú 
univerzitu slovenského jazyka a kultúry (LU) a Mobilnú učebňu slovenského jazyka (MU), obe online formou. 
Zrealizovali sme 31. ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry. Zúčastnilo sa ho 38 účastníkov z 5 
krajín sveta. Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov, ktorý je jeho 
súčasťou sa neuskutočnil. Taktiež plánovaný program pre deti krajanov „Mobilná učebňa slovenského jazyka“, 
zameraný na zážitkové učenie slovenského jazyka, reálií, kultúry, histórie a súčasnosti vybraného regiónu, sa 
z dôvodu nízkeho záujmu o online formu tohto podujatia, neuskutočnil. ÚJOP pokračoval v spolupráci s 
Pedagogickým centrom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Pre maďarských učiteľov sme v júli 
zrealizovali krátkodobý jazykovo-vzdelávací program. 
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ÚJOP vykonáva edičnú činnosť v rámci CĎV RUK, čím reaguje na aktuálne požiadavky vzdelávania cudzincov 
v slovenskom jazyku a v odborných predmetoch. Na výučbu slovenského jazyka a odborných predmetov 
pripravujú lektori vlastné učebnice, učebné zdroje a materiály, ktoré aktualizujú podľa požiadaviek slovenských 
vysokých škôl na prijímacie pohovory. Okrem tradičných učebných zdrojov boli lektori nútení pripraviť veľké 
množstvo nových doplňujúcich textov, prezentácií a cvičných doplňujúcich textov, ktoré výrazne pomáhali pri 
online vzdelávaní. V roku 2021 bola realizovaná dotlač šiestich učebníc slovenského jazyka: Tri, dva, jeden – 
slovenčina ako cudzí jazyk – A1; Tri, dva, jeden – slovenčina ako cudzí jazyk – A2; Hovorme spolu po 
slovensky! Učebnica B1; Hovorme spolu po slovensky! Cvičebnica B1; Hovorme spolu po slovensky! Učebnica 
B2; Hovorme spolu po slovensky! Cvičebnica B2. V poslednom období bol zaznamenaný vyšší dopyt po týchto 
učebniciach zo strany verejnosti i jazykových škôl. 
 
Pracovisko ÚJOP-u poskytuje aj Testovanie jazykových kompetencií (TJK) zo slovenčiny ako cudzieho jazyka. 
V tomto roku vykonalo skúšky na medzinárodne platné certifikáty 50 klientov v súlade so Spoločným 
európskym referenčným rámcom pre jazyky. Jeden termín testovania TJK bol realizovaný prezenčnou formou, 
ďalšie termíny boli realizované online, s čím súviselo aj veľké množstvo technických a administratívnych 
úprav. 
 

ÚJOP pôsobí už vyše šesťdesiat rokov v oblasti jazykového a odborného vzdelávania cudzincov a krajanov. 
Neustále sa usiluje o skvalitnenie výučby a testovania slovenčiny ako cudzieho jazyka. Inovácie vo vyučovaní, 
ako i zavedenie nových trendov a metód v jazykovom vzdelávaní a komunikatívnom testovaní sú našou 
prioritou a hlavným cieľom práce na projekte Erasmus+. Od roku 2017 pokračuje pridružené členstvo v 
Asociácii jazykových testovateľov v Európe (ALTE).  
 
Univerzita tretieho veku (UTV) je najväčším útvarom CĎV RUK, z hľadiska počtu ponúkaných študijných 
odborov, ako aj počtu študentov, či počtu zapojených učiteľov a lektorov (cca 200). UTV realizuje študijné 
programy pre starších študentov v spolupráci s 12-timi fakultami UK v Bratislave, v Martine, i s Botanickou 
záhradou UK a s Vysokou školou múzických umení. V letnom semestri akademického roku 2020/2021 bol 
realizovaný projekt Online Univerzita tretieho veku, do ktorého sa zapojilo a aj ukončilo svoje vzdelávanie 263 
seniorských študentov. Seniori sa vzdelávali v trinástich odboroch, z toho dva nové programy vznikli pre 
potrebu online projektu, konkrétne odbory Arteterapia v praxi a odbor Marketing a médiá. Po skončení 
vzdelávania si seniorskí študenti prevzali osvedčenie o ukončení záujmového vzdelávania. Na základe 
vyhodnotenia dotazníka evidujeme spokojnosť s obsahovou stránkou v vzdelávacích odborov, seniori ocenili 
organizáciu a technickú podporu a prejavili záujem naďalej pokračovať v online vzdelávaní. Všetci respondenti 
dotazníka považujú štúdium v projekte Online UTV za vhodne vyplnený čas v domácej izolácii. V zimnom 
semestri 2021/2022 nastúpilo na kombinovanú metódu výučby UTV spolu 655 seniorov, študujúcich v 33 
študijných skupinách. Z tohto počtu sa štyri skupiny vzdelávajú výhradne online, dve skupiny iba prezenčnou 
metódou vzdelávania a zvyšok využíva kombinovanú metódu vzdelávania v závislosti od pandemickej situácie 
na Slovensku. Okrem odborných vzdelávacích programov sa seniori vzdelávali aj v jazykových kurzoch, od 
začiatočníkov až po anglickú konverzáciu, v štyroch jazykových skupinách. Do ponuky jazykových kurzov pre 
seniorov pribudol nemecký jazyk pre začiatočníkov, výhradne v online forme vzdelávania. Vzdelávanie 
s diskusiou a s cieľom udržať sociálny kontakt seniorov počas pandémie zastrešil projekt Online kaviareň 
seniorov, ktorý bol financovaný z projektu Erasmus+ SeLiD, zameraného na podporu rozvoja digitálnych 
zručností starších ľudí. V roku 2021 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s odbornými prednáškami v zahraničí, 
týkajúcimi sa seniorského vzdelávania v Európe. Prezentácia na tému využívania nových technológií na 
univerzite tretieho veku bola prezentovaná na stretnutí EFOS v Nemecku, nový študijný odbor Marketing 
a médiá bol predstavený vedúcou CĎV RUK Dr. Ilavskou v rámci mobilít seniorského vzdelávania v Španielsku. 
UTV prispieva k popularizácii vzdelávania seniorov článkami do periodík a dennej tlače a taktiež prezentáciou 
v médiách. Priestory pre prezenčnú formu výučby poskytli fakulty UK a CĎV RUK. Technickú podporu a online 
tréningy lektorov a seniorov zabezpečoval CIT RUK. Významnú úlohu plní aj Klub UTV, v ktorom si starší 
študenti UK pripravujú spoločenské a vzdelávacie podujatia i exkurzie. Klub má ročne registrovaných okolo 
200 členov.  

Podujatie Letná bratislavská univerzita seniorov – 11. ročník, ktoré CĎV RUK pripravuje každoročne 
na základe zmluvy medzi Magistrátom hlavného mesta Bratislava a Univerzitou Komenského sa 
konalo v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave na prelome mesiacov júl a august 2021. 
Každoročne na podujatí prednášajú pedagógovia z UK, odborníci z praxe a lektori UK témy týkajúce 
sa života v Bratislave a  aktuálnych problémov seniorov. Seniori sa na podujatí dozvedeli o histórii 
klavírneho umenia v Prešporku a o histórii i plánovanej obnove kúpeľov Grössling. Témou 
psychického zdravia v kovidovej a post kovidovej dobe sa venovala prednáška, ktorá bola svojím 
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obsahom pre seniorov vysoko aktuálna a zaujímavá. V roku 2021 sa pozmenil formát podujatia, 
okrem tradičných prednášok pribudla moderovaná diskusia na tému postavenia žien v spoločnosti 
a života bratislavských seniorov v domovoch sociálnych služieb. Z dôvodu obmedzenej kapacity 
účastníkov v rámci pretrvávajúcich protipandemických opatrení sa z celého podujatia robil aj video 
záznam, ktorý umožnil sprístupnenie prednášok pre širokú verejnosť bez obmedzenia. 

Referát odborného vzdelávania (ROV) poskytuje vzdelávanie širokej verejnosti a špecializuje sa na 
vzdelávanie pedagógov. Najpočetnejšou cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci a odborní 
zamestnanci škôl a školských zariadení. Profesijný rozvoj je procesom celoživotného vzdelávania, 
ktorý metódami a formami ďalšieho vzdelávania dospelých umožňuje pedagogickým 
zamestnancom a odborným zamestnancom získať, prípadne rozšíriť si kvalifikačné predpoklady pre 
výkon pracovných činností. Ďalším dôležitým cieľom je získať, prehĺbiť, zdokonaliť a overiť si 
profesijné kompetencie. Profesijný rozvoj uskutočňujeme podľa profesijných štandardov a v súlade 
so súčasným vedeckým poznaním, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej 
činnosti.  

CĎV RUK realizuje vzdelávanie v oblasti profesijného rozvoja prostredníctvom vzdelávacích 
programov profesijného rozvoja na základe vydania oprávnenia na organizovanie vzdelávania podľa 
Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a príslušných vykonávacích vyhlášok. Získaných päť potvrdení 
o schválení modulov funkčného vzdelávania pre „Základný modul funkčného vzdelávania“ 
a rozširujúce moduly: „Sebariadenie a manažérska etika“; „Vedenie ľudí v škole alebo v školskom 
zariadení“; „Projektový manažment“ a „Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo 
školského zariadenia“, sme pretavili do 12 vzdelávajúcich sa skupín so 407 frekventantmi. V januári 
sme získali „Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania“ pre vzdelávací program 
„Mediácia – využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia 
problémov“, v ktorom sme otvorili 2 skupiny so 43 klientami. Spolu sme teda v roku 2021 vzdelávali 
450 študujúcich v 14 skupinách. Organizáciu, administráciu, výučbu a ukončovanie vzdelávania sme 
zabezpečovali vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu online. Na základe spätných väzieb od 
absolventov môžeme konštatovať vysokú spokojnosť s poskytovaním dištančnej výučby a s 
ukončením vzdelávania. Zo 14 skupín sme pre 3 skupiny zorganizovali ukončenie akreditovaných 
modulov funkčného vzdelávania pre „Základný modul“, „Sebariadenie a manažérska etika“ a 
„Projektový manažment“, čo predstavuje 111 absolventov a jedného vyššie uvedeného inovačného 
vzdelávania s počtom 25 absolventov. Spolu úspešne ukončilo 136 študujúcich, ktorým boli 
Univerzitou Komenského vydané osvedčenia o absolvovaní predmetných vzdelávaní, čím CĎV 
prispelo k získaniu, rozšíreniu a udržiavaniu profesijných kompetencií našich klientov vedúcich k 
rozvoju ich osobnostného potenciálu. Rok 2021 bol poznačený nielen pandémiou COVID-19, ale aj 
diskusiou k návrhom zmeny legislatívy školstva s platnosťou od 1. 1. 2022. 

Ďalšou vzdelávacou aktivitou CĎV RUK v rámci Referátu odborného vzdelávania je vzdelávanie 
verejnosti, kde pokračovala výučba v jednej skupine akreditovaného 200-hodinového vzdelávacieho 
programu Mediátor, ktorú v júli úspešne ukončilo 17 frekventantov. V októbri 2021 sme súbežne 
otvorili dve nové skupiny s počtom spolu 29 účastníkov. V tomto roku sme v programe Mediátor 
vzdelávali 46 frekventantov. Iné plánované vzdelávacie programy pre verejnosť sa z dôvodu 
pandémie neuskutočnili. 

CĎV UK realizuje projekty Erasmus+ s rôznym zameraním. V roku 2021 ÚJOP CĎV RUK realizoval 
mobilitné aktivity Erasmus+ KA104 – vzdelávanie dospelých v rámci projektu „Vzdelávanie v 
menšinovom jazyku – slovenčina v Rumunsku“ v spolupráci s Demokratickým zväzom Slovákov a 
Čechov v Rumunsku. Cieľom projektu je realizácia školení pre krajanských lektorov v Rumunsku v 
oblasti inovácií metód výučby v slovenskom jazyku a odbornej prípravy, testovania jazykových 
kompetencií a efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií. Nadviazali sme na 
dlhodobú spoluprácu s krajanskými spolkami, keďže ÚJOP sa dlhodobo venuje vzdelávaniu 
Slovákov žijúcich v zahraničí. Projektom sme prispeli k inováciám a zvyšovaniu kvality vo vzdelávaní 
učiteľov na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v oblastiach so 
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slovenskou menšinou prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov. 
V máji  2021 sme realizovali jedno online stretnutie so zástupcami organizácie zastupujúcej 
slovenskú menšinu v Rumunsku (Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku) a učiteľmi 
vyučujúcimi slovenský jazyk. Následne sme zrealizovali jednu mobilitu s účasťou troch lektorov 
ÚJOPu.  

Od 1. septembra 2019 koordinuje CĎV RUK v rámci projektu Erasmus+ KA204 „Senior’s Learning in 
the Digital Society“ strategické partnerstvo a mobility zamerané na rozvoj digitálnych zručností 
seniorov v spolupráci s ôsmimi európskymi univerzitami. Projekt bol z dôvodu obmedzení v 
súvislosti s pandémiou COVID-19 predĺžený o 8 mesiacov, to znamená, že pokračuje až do 30. apríla 
2022. V mesiacoch apríl a jún 2021 boli stretnutia partnerov realizované online a ďalšie plánované 
mobility boli presunuté. V mesiaci september sme realizovali 3 mobility v Drážďanoch s účasťou na 
nadnárodnom projektovom stretnutí. V decembri sa konalo ďalšie stretnutie v Alicante, ktorého sa 
zúčastnili 4 zamestnanci CĎV RUK. V projekte sme spolu s partnermi realizovali prieskum potrieb a 
bariér seniorov pri používaní IKT na vzorke 1 175 seniorov. Výsledky prieskumu a online aktivity 
zamerané na vzdelávanie seniorov boli prezentované ako Dobré praxe počas uvedených mobilít v 
zahraničí. 

Vo svetovej súťaži AIUTA (Medzinárodná asociácia UTV) „The art of living under all circumstances“ 
sa úspešne umiestnili študenti Univerzity tretieho veku CĎV RUK: v kategórii Best color award získala 
Silver Award Mária Toroková, v kategórii Best painting získala cenu Exellence Award Božena 
Mrafková, v kategórii hudba získal v Best Theme Award cenu Silver Award Mojmír Kubík a v kategórii 
kreatívna tvorba získala cenu Best Original Awards Dagmar Hallonová. 

Na začiatku novembra si zamestnanci CĎV RUK vymenili pracovné skúsenosti s vedúcou Centra 
dalšího vzdělávání Ing. Ilonou Kellerovou a garantom Univerzity třetího věku, členom predsedníctva 
Asociace univerzit třetího věku PhDr. Jaroslavom Valkounom, Ph.D. z Filozofickej fakulty Univerzity 
Karlovy v rámci ich pracovnej cesty v Bratislave.  

Študijné a kongresové stredisko v Modre – Harmónii, ktoré bolo roky v správe CĎV UK sa od 1. 
januára 2021 odčlenilo od CĎV a presunulo pod priamu správu Rektorátu Univerzity Komenského 
v Bratislave. 

Pretrvávajúca pandémia COVID-19 neumožnila realizáciu časti mobilít v rámci projektov Erasmus+ 
a obmedzila realizáciu niektorých vzdelávacích programov, čo malo dopad na počet frekventantov 
ďalšieho vzdelávania i v roku 2021.  

 

Tabuľka 15: Prehľad o počte frekventantov CĎV UK v období rokov 2012 – 2021 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CJ 1 667 881 318 314 381 359 335 304 152 x 

UTV 1 859 1 887 2 167 2 106 2 247 2 232 2 255 2 278 2 177 1 076 

KKKV 
ROV od 2021 

732 500 517 513 1 308 1 347 1 359 1 821 754 496 

ÚJOP 415 432 414 494 484 440 394 368 261 295 

Spolu 4 673 3 700 3 416 3 427 4 420 4 378 4 343 4 771 3 344 1 867 

 

Ukazovatele v rámci dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na roky 
2021 – 2027 pre celoživotné vzdelávanie: 
 

Centrum ďalšieho vzdelávania RUK, rok 2021 UTV ÚJOP ROV SPOLU 



57 

 

Počet ponúkaných vzdelávacích akreditovaných programov 
celoživotného vzdelávania 0 0 7 7 

Počet ponúkaných vzdelávacích neakreditovaných programov 
celoživotného vzdelávania 34 13 0 47 

Počet ponúkaných programov v rámci Univerzity tretieho veku 34 x x 34 

Počet ponúkaných programov ďalšieho odborného, funkčného, 
inovačného a kontinuálneho vzdelávania x x 6 6 

Počet programov jazyk. vzdelávania a jazykovej a odbornej prípravy 
zahraničných študentov a krajanov x 13 x 13 

Počet absolventov jednotlivých vzdelávacích programov 263 128 153 588 
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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 Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 

(APVV) a VEGA, o ktoré sa úspešne pokúsili skoro všetky fakulty. V domácich grantoch však zo strany 

poskytovateľov dlhodobo absentujú prostriedky na kapitálové výdavky, čo spolu s nefinancovanými projektmi 

štrukturálnych a investičných fondov (2014-20) a starnutím vybavenia zakúpeného v rokoch 2007-13 

dlhodobo ohrozuje vedecko-výskumné kapacity. Avšak v porovnaní s minulými rokmi sa podarilo doplniť nové 

prístroje do vybraných laboratórií prostredníctvom veľkého projektu ACCORD, ďalších projektov zo 

štrukturálnych fondov (hl. Interreg) či tzv. covidových projektov z APVV. 

 Domáce projekty a granty 

Z prostriedkov štátnej dotácie boli v roku 2021 financované projekty UK v celkovom objeme 11,84 mil. eur.  

Tabuľka 16: Projekty riešené́ na UK v roku 2021 z prostriedkov štátnej dotácie (v eur) 

Projekty 
Poskytnutá dotácia na... 

Spolu 
bežné výdavky kapitálové výdavky 

KEGA 379 893 0 379 893 

Koordinácia štátnej politiky vo 
výskume podprogram 06K12 

1 193 420 50 000 1 243 420 

VEGA 3 532 758 0 3 532 758 

APVV 6 661 153 30 159 6 691 312 

Spolu UK 11 767 224 80 159 11 847 383 

 

Najväčšou mierou sa na financovaní projektov na UK podieľala Agentúra na podporu výskumu a vývoja, s 

podporou ktorej sa na UK v roku 2021 riešilo 261 vedeckých a aplikovaných projektov na 14 fakultách 

a vybraných súčastiach v celkovom objeme 6,7 mil. eur. V porovnaní s uplynulým rokom ide o vyšší počet 

projektov, avšak došlo k zmenšeniu objemu získaných finančných prostriedkov. 

Tabuľka 17: Počet a objem dotácie projektov s podporou APVV podľa fakúlt a súčastí UK (v eur) 

Fakulta Počet BV KV Spolu 

PriF UK 79 1 635 501 0 1 635 501 

LF UK 43 1 377 503 0 1 377 503 

FMFI UK 33 668 448 0 668 448 

FiF UK 27 588 488 0 588 488 

JLF UK 17 558 022 0 558 022 

FaF UK 11 254 577 30 159 284 736 

PraF UK 15 506 142 0 506 142 

FSEV UK 12 631 949 0 631 949 

UVP 10 188 951 0 188 951 

FM UK 5 150 720 0 150 720 

PdF UK 4 38 432 0 38 432 

FTVŠ UK 3 55 730 0 55 730 

EBF UK 1 1 700 0 1 700 
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RKCMBF UK 1 4 990 0 4 990 

Spolu 261* 6 661 153 30 159 6 691 312 

* 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. 

 

Graf 11: Počet projektov APVV riešených na fakultách, resp. súčastiach UK v roku 2021 

 

 

Tabuľka 18: Vývoj počtu a objemu dotácie projektov APVV v období 2013 – 2021 (v tis. eur) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 135 123 161 176 213 231 244 244 261 

BV 3 849 4 095 4 107 4 945 6 138 6 314 7 012 6 834 6 661 

KV 0 0 0 0 0 0 0 549 30 

Spolu 3 849 4 095 4 107 4 945 6 138 6 314 7 012 7 383 6 691 

 

Z hľadiska počtu podporených vedeckých projektov sa na výskume na UK veľkou mierou naďalej podieľala 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA), ktorá v roku 2021 podporila 353 vedeckých projektov 

UK. Výsledky roka 2021 ukazujú, že sa zvýšil počet riešených projektov a takisto aj objem získaných 

finančných prostriedkov nárastol. 

Tabuľka 19: Počet a dotácie projektov s podporou agentúry VEGA podľa fakúlt a súčastí UK (v eur) 

Fakulta Počet BV KV Spolu 

PriF UK 84 924 786 0 924 786 

FiF UK 55 321 372 0 321 372 

JLF UK 50 711 905 0 711 905 

LF UK 49 611 923 0 611 923 

FMFI UK 41 379 780 0 379 780 

79

43

33

27

17

11
15

12 10
5 4 3 1 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

PriF UK LF UK FMFI UK FiF UK JLF UK FaF UK PraF UK FSEV UK UVP UK FM UK PdF UK FTVŠ UK EBF UK RKCMBF
UK



60 

 

FaF UK 21 272 486 0 272 486 

PdF UK 14 59 107 0 59 107 

PraF UK 13 72 480 0 72 480 

FTVŠ UK 8 66 698 0 66 698 

FSEV UK 7 45 740 0 45 740 

FM UK 5 19 644 0 19 644 

EBF UK 2 3 008 0 3 008 

UVP 2 26 732 0 26 732 

BZ 1 9 101 0 9 101 

RKCMBF UK 1 7 996 0 7 996 

Spolu 353 3 532 758 0 3 532 758 

 

Graf 12: Počet projektov VEGA riešených na fakultách a súčastiach UK v roku 2021 

 

 

Tabuľka 20: Vývoj počtu a objemu dotácie projektov z agentúry VEGA v období 2011 – 2021 (v tis. eur) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 359 295 371 357 329 340 349 343 344 325 353 

BV 1 738 1 765 2 031 2 289 2 302 2 342 2 683 2 768 3 092 3 371 3 532 

KV 329 422 229 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 2 068 2 187 2 260 2 289 2 302 2 342 2 683 2 768 3 092 3 371 3 532 

 

Oddelenie projektov RUK (OPV RUK) v spolupráci s fakultami pokračovalo v realizácii rozvojového projektu: 

„Odstraňovanie bariér na Univerzite Komenského“ (zodpovedná riešiteľka PaedDr. Elena Mendelová, CSc., 

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK; zapojené fakulty: FiF UK, FMFI UK, PdF UK, RUK). 

OPV RUK okrem toho realizovalo tieto rozvojové projekty: 
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a) Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK (HRS4RUK), koordinátor projektu RUK, 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.  

b) Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre integráciu výskumných a inovačných (R&I) programov a kapacít 

UK a STU, koordinátor projektu RUK, Mgr. Zuzana Lisoňová  

Základnými cieľmi projektu Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK (HRS4RUK) je 

zvýšiť kvalitu v riadení ľudských zdrojov, vytvoriť podmienky pre prijímanie zahraničných výskumníkov a 

výskumníčok na Univerzite Komenského v Bratislave a získaním značky HR Excellence In Research Award sa 

stať atraktívnym zamestnávateľom v európskom výskumnom priestore. UK sa zaviazala implementovať 

princípy Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania sa pre nábor výskumných pracovníkov 

cez Stratégiu ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R), ktorá je súčasťou dlhodobého zámeru rozvoja 

Univerzity Komenského. Konkrétne v rámci implementácie bola v roku 2021 pripravená smernica rektora, 

ktorou UK integrovala chartu a kódex do vnútorných pravidiel a zriadila kľúčové orgány pre HRS4R stratégiu 

na UK. Tieto orgány zapájajú všetky fakúlt univerzity a jej ďalších súčasti v rámci pracovnej skupiny 

(reprezentujú výskumníkov a výskumníčky s rôznymi úrovňami skúseností), riadiaci výbor (zahŕňa 

reprezentatívne fakúlt) a projektový tím pod vedením Prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú 

činnosť v súčinnosti s Koordinátorom HRS4RUK. Zrealizoval sa vôbec prvý celouniverzitný prieskum v oblasti 

pracovných podmienok, náboru, kariérneho rozvoja výskumníkov a etiky výskumu. Na jeho základe bola 

vypracovaná a schválená GAP analýza súčasného stavu. Projekt ďalej pokračuje spracovaním stratégie a 

návrhom konkrétnych opatrení, Akčného plánu či ďalších dokumentov, ktoré sú vyžadované Európskou 

komisiou k hodnoteniu. 

Univerzita prostredníctvom vybraných súčastí podala 5 žiadostí rozvojových projektov. Schválené boli 

nasledujúce žiadosti: 

1. Zelená UK - centrum environmentálneho vzdelávania: od výchovy k reálnym udržateľným zdrojom, 

koordinátor projektu PriF UK, prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 

2. Systematická podpora vysokoškolských učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania, koordinátor projektu 

FiF UK, Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD. 

3. Kríza - ohrozenie aj výzva: stratégie zvládania pandemickej situácie v rodinách a na školách, koordinátor 

projektu FSEV UK, Mgr. Andrej Mentel, PhD. 

4. Komunikácia a internacionalizácia ako nástroj zvyšovania kvality výučby a výskumu UK, koordinátor projektu 

RUK, doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. 

Rozvojový projekt Centrum Comeniana – informačné, poradenské a podporné centrum Univerzity 

Komenského v Bratislave, koordinátor projektu RUK, doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., finančné prostriedky 

boli pridelené v roku 2020 pre UK v sume 199 724 eur z bežnej dotácie MŠVVaŠ SR vyčlenenej na rozvojové 

projekty VVŠ. 

V roku 2021 bola ukončená stavená časť adaptácie priestorov na Infocentrum UK.  

UK pokračovala v rámci rozvojového projektu Odstránenie bariér na UK v aktivitách na odstraňovanie bariér v 

interiéroch aj exteriéroch objektov, súčasťou ktorých boli zrekonštruované priestory hygienických zariadení pre 

imobilných v novej a starej budove na Šafárikovom námestí č. 6, na FMFI UK bola vybudovaná bezbariérová 

toaleta vrátane rekonštrukcie kanalizácie a rozvodov v pavilóne Informatiky a bezbariérové prístupové 

chodníky v areáli fakulty.  

Filozofická fakulta odstránila bariéry v budove na Štúrovej ulici 9 pre študentov so špecifickými podmienkami, 

Pedagogická fakulta zrealizovala debarierizáciu vstupných priestorov do budov fakulty na ul. Račianska a 

Šoltésovej a taktiež debarierizovala vybrané učebne. 
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 Zahraničné́ projekty a granty 

Od 1.1.2021 vstúpil do realizácie nový rámcový program pre výskum a inovácie Horizont Európa. V prvých 

výzvach UK podala, resp. participovala na 18 žiadostiach. Väčšina výziev je stále v hodnotení. No v jednom 

prípade tzv. európskych partnerstiev bola žiadosť, na ktorej participuje UK schválená, konkrétne ide o projekt 

„European partnership for the assessment of risks from chemicals (PARC), Horizon- COFUND“ pod vedením 

Slovenskej zdravotníckej univerzity za účasti RNDr. Renáty Górovej, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK, resp. 

Vedeckého parku UK. 

V roku 2021 pokračovala realizácia 12 financovaných projektov z programu Horizont 2020 a pribudli 4 nové 

projekty: 

IMMERSE: The implementation of Digital Mobile Mental Health in clinical care pathways: Towards person-

centered care in psychiatry, SC1-DTH-13-2020, koordinátor projektu za FiF UK, Katedra psychológie, prof. Mgr. 

Anton Heretik, ml., PhD., schválené finančné prostriedky pre UK: 214 575 eur 

rurALLURE: Promotion of rural museums and heritage sites in the vicinity of European pilgrimage routes, 

koordinátor projektu za FiF UK, Katedra marketingovej komunikácie, Mgr. Tatiana Deptová, PhD., schválené 

finančné prostriedky pre UK: 83 610 eur 

PlantIMS: Fast and Sensitive Detection of Plant Hormones by Ion Mobility Spectrometry, H2020-MSCA-IF-

2020, koordinátor projektu FMFI UK, Katedra experimentálnej fyziky, prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc., 

schválené finančné prostriedky pre UK: 155 364,48 eur 

ENLIGHT- RISE: RESEARCH AND INNOVATION AGENDA WITH AND FOR SOCIETY: Leveraging digital 

innovation for a greener and healthier Europe, IBA-SwafS-Support-2-2020, koordinátor projektu Rektorát UK, 

Oddelenie projektov, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. a Mgr. Zuzana Lisoňová, schválené finančné prostriedky 

pre UK: 240 000 eur 

Enlight RISE je komplementárnym projektom aliancie ENLIGHT (podporenej z programu Erasmus+), súčasťou 

ktorej je UK od roku 2020. Projekt Enlight RISE sa zameriava na vybudovanie a zavedenie jednotnej výskumno-

inovačnej (R&I) praxe na deviatich ENLIGHT partnerských univerzitách (Ghent University, University of 

Bordeaux, National University of Ireland Galway, University of Göttingen, University of Baque Country, 

University of Gronningen, University of Tartu, Uppsala University a Comenius), ktorá je financovaná z programu 

Horizon 2020.  

Hlavným účelom projektu ENLIGHT RISE je optimalizovanie kapacít a hľadanie zdrojov na financovanie 

spoločných pilotných projektov určených na prehĺbenie stanovených cieľov , a to: 

• Optimalizácia kapacít v digitálnych výskumných infraštruktúrach 

• Aktívna obojstranná spolupráca s občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom 

• Zviditeľnenie a podpora iniciatívy OpenScience 

• Podpora mladých výskumníkov 

• Vytvorenie metód na posilnenie výskumu a inovácii s reálnym dopadom na mimo-akademickú oblasť  

Medzi aktivity projektu, ktoré budú prebiehať v rokoch 2022-24 budú patriť rôzne semináre, workshopy, 

tréningy, networkingové podujatia ale aj zdieľanie digitálnych výskumných infraštruktúr a rozvoj nástrojov 

a služieb pre podporu nových spoločných projektov. 

V rámci partnerstva UK so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou technickou univerzitou sa realizoval 

program SASPRO2: Slovak Academic and Scientific PROgramme for experienced researchers (projekt 

financovaný z programu MSCA-COFUND-2019). Program predstavuje súťažnú schému pre prijímanie vedcov 

a vedkýň realizujúcich excelentný výskum nielen z členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín, ale 

aj reintegráciu vedcov/-kýň zo Slovenským občianstvom, ktorí svoju hlavnú činnosť vykonávali v inej krajine. 

V roku 2021 boli vyhodnotené dve výzvy výberového konania, v ktorej UK vybrala 6 štipendistov. V rámci roka 
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už boli zamestnaní štyria výnimoční výskumníci a výskumníčky, konkrétne na Prírodovedeckej fakulte traja a 

na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky jeden. Okrem toho bolo otvorené aj tretie kolo výzvy. 

Oddelenie projektov okrem vyššie uvedených spoločných projektov zabezpečovalo aj realizáciu zahraničného 

projektu CARLiS: Rozvoj kapacít a programov pre doktorandov v oblasti vied o živej prírode pre ich lepšie 

uplatnenie na trhu práce (INTERREG V-A SK-AT), ktorý umožní zapojeným inštitúciám (SAIA, Viedenská 

univerzita, Slovenská technická univerzita, Slovenská akadémia vied a Univerzita Komenského v Bratislave) 

poskytovať tréning zameraný na prípravu doktorandov na kariérne cesty v neakademickom sektore 

zameranom na oblasť vied o živej prírode. Hlavným výsledkom projektu bude program zacielený na zlepšenie 

zručností doktorandov v oblasti rozvoja kariéry, transferu poznatkov do praxe, prenosných zručností či na 

poskytnutie podnikateľského know-how. V priebehu roku 2022 bude v rámci tohto tematického okruhu 

zorganizovaný tréning trénerov z radov zamestnancov, jarná škola a séria tréningov pre doktorandov zo 

zapojených inštitúcií. V prípade Univerzity Komenského pôjde o doktorandov z Prírodovedeckej, Lekárskej, 

Farmaceutickej fakulty a z Fakulty matematiky fyziky a informatiky. 

UK sa prostredníctvom Oddelenia projektov a za účasti FMFI UK, PriF UK, FM UK a VP zapojila aj do pilotnej 

výzvy Európskeho technologického inštitútu zameranej na podporu univerzít. Medzinárodné konzorcium 

projektu i2i: Ideas to Impact pre budovanie inovačných kapacít pre vysokoškolské vzdelávanie vzniklo v rámci 

partnerstva v aliancii ENLIGHT (pod vedením NUI Galway a za účasti University of the Basque Country) a 

ďalších zahraničných univerzít (Medical University Plovdiv, University of Thessaly). Aktivitami projektu sú 

tréningové a vzdelávacie programy pre posilnenie kapacít a schopností univerzít podporovať podnikateľské 

myslenie, činnosti na rozvoj podnikateľského kapitálu ako aj schopnosti podporovať inovácie. 

 Štrukturálne a investičné fondy EÚ 

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra financovaného z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov boli v roku 2021 vyhlásené iba dve výzvy, ktorých uzávierky presahovali do roka 2022. 

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola samostatná výzva na podporu vnútorných systémov 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. UK v tejto výzve získala projekt DISK: „Aktualizácia a 

digitalizácia vnútorného systému kvality UK (DISK – DIgitálny Systém Kvality)“ (NFP312010BFH9) pod 

vedením Prorektorky pre kvalitu prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, CSc. . Projekt sa zameria na úpravu vnútorného 

systému kvality, najmä však jeho digitalizáciu a debyrokratizáciu pomocou vytvorenia centrálneho 

informačného systému „HUBu kvality UK“ (elektronickej kancelárie - v slovenskom aj anglickom jazyku) a 

platformy „Anketa nie len v mobile“, ktoré budú slúžiť celej univerzite ako systémy na prepojenie a zber údajov, 

monitorovanie a hodnotenie kvality štúdia, vedy a výskumu a riadenia univerzity v súlade s požiadavkami a 

štandardami SAAVŠ pre vnútorný systém kvality, štandardami pre študijné programy a habilitačné a 

inauguračné konania. Vytváranie nových digitálnych platforiem a aplikácií je nástrojom na zvyšovanie 

participácie nielen manažmentu ale aj celej akademickej obce na otázkach zabezpečovania kvality 

vzdelávania, zlepšovania kompetencií, práce s mládežou a podpory celospoločensky a hospodársky 

významných odborov. Súčasťou projektu je tiež séria školiacich aktivít, ktorých prioritou je mať kvalifikovaných 

zástupcov z radov študentov a manažmentu univerzity, jej fakúlt a osôb zodpovedných za zabezpečovanie 

kvality vzdelávania na všetkých stupňoch a úrovniach.  

V roku 2021 pokračovala realizácia veľkého spoločného projektu UK a STU s názvom ACCORD: Posilnenie 

univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (celkový rozpočet 110,9 mil. eur, pre UK 

55,6 mil. eur). Investície z projektu sú venované výskumným oblastiam biotechnológie a biomedicína, 

pokročilé materiály a IKT na fakultách v Mlynskej doline (PriF UK, FMFI UK) a predstavujú jedinečnú investíciu 

do výskumnej a vzdelávacej infraštruktúry. V rámci projektu bolo vybavených 8 laboratórií novými prístrojmi v 

hodnote 5,64 mil. eur. 
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5.4  Využitie výsledkov v praxi 

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park (VP UK) 

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park (VP UK) 

 

Hlavným poslaním VP UK je zabezpečenie prenosu výsledkov vedy a techniky do hospodárskej a 

spoločenskej praxe. Cieľom je prepojenie UK s praxou a zároveň aj participácia na výzvach a 

projektoch v rámci domácich a medzinárodných grantových schém. 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 

Inkubátorom VP UK zameriavajúcim sa na využívanie výsledkov výskumu a vývoja nových, 

inovatívnych produktov, tovarov a služieb. Technologické centrum VP UK sa zasa zameriava na úzku 

spoluprácu s podnikateľskou praxou a zároveň svojimi aktivitami prispieva k popularizácii vedy a 

výskumu.  

 

Podpora využívania dosiahnutých výsledkov vo výskume a v praxi 

 

Centrum transferu technológií Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „CTT UK“) je 

špecializované pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou zaradené v organizačnej štruktúre VP UK. 

Hlavným poslaním Centra transferu technológií UK je zabezpečovanie ochrany duševného 

vlastníctva UK, jeho správa a poskytovanie podpory vedeckým a výskumným pracoviskám UK pri 

realizácii ochrany duševného vlastníctva a jeho transferu do praxe. 

 

Za účelom implementácie týchto procesov CTT UK zabezpečuje: 

- nakladanie a správu priemyselného vlastníctva UK, 

- sprostredkovanie vypracovania rešerší na stav techniky, na dizajny a pod. kompetentnými 

autoritami, 

- vyhľadávanie potenciálnych partnerov z priemyslu pre komerčné využitie predmetov 

priemyselného vlastníctva UK, 

- vedenie rokovaní s potenciálnymi partnermi z priemyslu, 

- poradenstvo v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva UK, 

- vypracovanie licenčných zmlúv, zmlúv o vysporiadaní majetkových práv k predmetom 

priemyselného vlastníctva a iných zmlúv súvisiacich s transferom technológií, 

- služby patentových zástupcov, najmä prípravu a podanie patentových prihlášok, 

- spoluprácu pri príprave patentových a iných prihlášok, 

- interný marketing a poradenstvo s cieľom informovať zamestnancov UK o činnosti a úlohách 

CTT UK. 

 

Počas roka 2021 zaevidovalo CTT UK deväť oznámení pôvodcov o vytvorení predmetu 

priemyselného vlastníctva, ktorých pôvodcovia boli zamestnancami UK. 

 

Ďalej boli realizované kroky smerujúce k priemyselno-právnej ochrane vynálezov. Boli podané štyri 

patentové prihlášky na Úradom priemyselného vlastníctva SR a zabezpečené predĺženie doby 

platnosti niekoľkých úžitkových vzorov, vrátane zahraničných. Patentové prihlášky boli podávané 

s podporou CVTI a v spolupráci s SAV, nakoľko boli výsledkom riešenia spoločných projektov.  
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V roku 2021 sa CTT UK podieľalo na vypracovaní legislatívneho návrhu vnútorného predpisu 

Univerzity v Komenského o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva, ktorý bol vydaný 

formou smernice začiatkom roku 2022. 

 

Centrum naďalej spolupracuje s CVTI SR ako aj s ostatnými pracoviskami zabezpečujúcimi transfer 

technológií na Slovensku, a to najmä s KSP STU, CTT UVP UNIZA, KTT SAV, CTT TIP-UPJŠ. 

UVP je súčasťou riešenia národného projektu transferu technológií.  

 

V priebehu roka 2021 bolo realizované množstvo osobných stretnutí s vedeckými pracovníkmi UK 

za účelom zvyšovania povedomia vedeckej obce o význame ochrany duševného vlastníctva. V rámci 

národného projektu transferu technológií spolupracovalo transferové centru UVP aj 

s novovznikajúcimi fakultnými CTT. 

 

 

Technologické centrum Vedeckého parku 

 

Vedecký park UK v roku 2020 pokračoval výskumnej spolupráci s  podnikateľskými subjektmi 

v oblastiach špecializácie VP UK, a to v prostredí špecializovaného výskumného pracoviska - 

Technologické centrum Vedeckého parku UK, ktoré bolo zriadené ku 01.01.2017 ako jeden s cieľov 

projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave. Technologické centrum sa 

zameriava na výskum a vývoj nových technológií, výrobkov a služieb v úzkej spolupráci 

s podnikateľskou praxou.  

 

Ku 31.12.2021 pôsobilo v centre na základe Zmluvy o spolupráci 15 spoločností.  

 

Okrem možnosti využívať infraštruktúru VP UK je predmetom spolupráce: 

- kooperácia pri vedeckej a výskumnej činnosti,  

- účasť na tvorbe návrhov a spolupráca pri realizácii domácich a zahraničných projektov, najmä 

spoločné projekty v rámci APVV grantov a Operačného programu Výskum a inovácie, 

- koordinácia spoločných aktivít pri riešení príležitostí v programovom období 2014 – 2020 

s cieľom získať podporu na ich realizáciu,  

- integrované vedecko-výskumné programy, 

- poskytovanie informácií a najnovších dosiahnutých poznatkov z oblasti vedy a výskumu,  

- výmena skúseností, príp. vzájomná podpora a spolupráca pri aktivitách medzinárodného 

charakteru,  

- konzultačná činnosť podľa možností zmluvných strán, 

- účasť na spoločných organizovaných podujatiach v oblasti vedy a výskumu,  

- vzájomná propagácia.   

 

Na zmluvy o spolupráci nadviazali zmluvy o partnerstve uzatvorené v roku 2020 v rámci projektov 

financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (9 projektov). Zároveň 

pokračovali partnerstvá v rámci riešenia grantov Agentúry na podporu výskumu a vývoja, a to 

s partnermi Centrum vedecko-technických informácií SR, GENETON, s.r.o., Slovgen, s.r.o. a 

Lambda Life, a.s (6 projektov).  
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V sledovanom období prebiehala aktívna spolupráca so spoločnosťou GHC a MultiplexDX, s.r.o. na 

výskumných činnostiach v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

 

Inkubátor Vedeckého parku 

 

Aktivity Inkubátora VP UK sa zameriavajú na systematický rozvoj podnikateľských znalostí, 

zručností a kompetencií študentov, zamestnancov a spolupracovníkov UK. Ďalej ide o spájanie ich 

výskumných a podnikateľských záujmov naprieč všetkými disciplínami a generáciami s cieľom 

zabezpečovať a podporovať komerčný transfer a kapitalizáciu vedeckých a technologických znalostí 

a poznania z akademickej pôdy UK do nových a životaschopných firiem, predovšetkým do 

inovatívnych startupov a spin-offov. Z dôvodu protipandemických opatrení bola činnosť inkubátora 

v oblasti realizácie podujatí a seminárov obmedzená. 

 

Prístup ku infraštruktúre VP UK má aj ďalších, približne 200 výskumníkov a ďalších doktorandov 

z prostredia Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí sa aktívne podieľajú na výskumných 

činnostiach VP UK, alebo využívajú prístrojové vybavenie pre svoje výskumné úlohy.  

 

V nasledujúcom období bude potrebné činnosť inkubátora výraznejšie oživiť predovšetkým 

z hľadiska poskytovania metodický usmernení, organizovania školiacej činnosti a pomoci pri 

zakladaní moderných biznisových projektov.  

 

Sumarizácia projektov riešených v UVP. 

 

typ grantu/projektu počet prijatá suma v roku 2021 

ŠF EÚ - OP Integrovaná infraštruktúra (bývalý OP 

Výskum a inovácie), OP Kvalita životného prostredia 

(1 COVID projekt) 

9 755 029 

APVV 11 188 026 

VEGA 2 8 394 

 

SPOLU: 951 449 
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5.5  Vnútorná grantová schéma UK 

Tvorivú činnosť interných doktorandov do 30 rokov podporuje UK aj prostredníctvom vlastnej grantovej 

schémy Granty UK. V roku 2021 UK udelila grant 257 projektom v celkovej sume 249 210 eur. Viaceré fakulty 

UK organizujú pravidelné konferencie doktorandov, v rámci ktorých majú doktorandi príležitosť predstaviť 

výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti a možnosť diskutovať s kolegami a odborníkmi vo svojich 

odboroch. V roku 2021 sa tieto konferencie z epidemiologického hľadiska konali v obmedzenom množstve 

a zväčša dištančnou formou.  

Tabuľka 21: Distribúcia grantov UK v roku 2021 podľa fakúlt (v eur) 

Fakulta Počet žiadostí Počet pridelených Suma v € 

LF UK 46 29 29 000 

PraF UK 6 3 3 000 

FiF UK 20 13 11 250 

PriF UK 150 90 89 000 

PdF UK 11 6 5 500 

FaF UK 18 10 9 750 

FTVŠ UK 16 8 8 000 

JLF UK 36 22 20 500 

FMFI UK 84 55 52 950 

RKCMBF UK 1 1 1 000 

EBF UK 1 1 1 000 

FM UK 16 8 7 750 

FSEV UK 18 11 10 510 

Spolu 423 257 249 210 

 

5.6 Postdoktorandské pobyty na UK 

Zapájanie mladých výskumných pracovníkov do procesov výskumu a vývoja na jednotlivých súčastiach UK v 

Bratislave je základným poslaním postdoktorandských pobytov. Prostredníctvom nich univerzita 

cielene prispieva k podpore mobility postdoktorandov a k zvýšeniu atraktívnosti vedeckej kariéry.  

V roku 2021 bola rektorom UK zverejnená výzva na zriadenie postdoktorandských pobytov na UK, o ktorú 

prejavilo záujem 8 fakúlt. Predložených a schválených bolo na UK 21 návrhov. Na základe výberových konaní 

bolo prijatých 13 uchádzačov z rôznych krajín sveta (Česko, Poľsko, Francúzsko, Belgicko, Irán, Tunis a India). 

Finančná dotácia na postdoktorandské pobyty bola v celkovej výške 242 112 eur zo strany RUK. 

 

Tabuľka 22: Pridelenie finančných prostriedkov na postdoktorandské pobyty pre fakulty UK v roku 2021 

(v eur) 

Fakulta 
Predložené  

návrhy 
Schválené návrhy  

Počet 

obsadených 

miest 

Suma v € 

2021/2022 Celková suma v € 

LF UK 0 0 0 0 0 

PraF UK 2 2 0 0 0 

FiF UK 1 1 1 6 208 / 12 416 18 624 

PriF UK 8 8 6 37 248 / 74 496 111 744 

PdF UK 0 0 0 0 0 
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Fakulta 
Predložené  

návrhy 
Schválené návrhy  

Počet 

obsadených 

miest 

Suma v € 

2021/2022 Celková suma v € 

FaF UK 1 1 0 0 0 

FTVŠ UK 1 1 0 0 0 

JLF UK 2 2 0 0 0 

FMFI UK 5 5 5 31 040 / 62 080 93 120 

RKCMBF UK 0 0 0 0 0 

EBF UK 0 0 0 0 0 

FM UK 0 0 0 0 0 

FSEV UK 1 1 1 6 208 / 12 416 18 624 

Spolu 21 21 13 80 704 /161 408 242 112 
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6 Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

V roku 2021 bolo v rámci UK habilitovaných 74 docentov.  VR UK prerokovala 26 a schválila 25 návrhov 

vedeckých rád fakúlt na vymenovanie profesorov. Okrem postupov pri vymenovaní profesorov Vedecká rada 

UK v roku 2021 na základe návrhov fakúlt UK schválila 3 návrhy na udelenie vedeckej hodnosti „doktor vied“ 

a 1 návrh na udelenie „hosťujúceho profesora“. 

Tabuľka 23: Prehľad počtu habilitácií docentov, inaugurácií profesorov a menovaní doktorov vied na UK 

Fakulta Docenti Profesori DrSc. 

LF UK 20 5 0 

PraF UK 6 3 0 

FiF UK 7 1 0 

PriF UK 16 5 0 

PdF UK 2 2 0 

FaF UK 2 1 0 

FTVŠ UK 1 1 0 

JLF UK 5 4 0 

FMFI UK 3 3 3 

RKCMBF UK 3 0 0 

EBF UK 0 0 0 

FM UK 7 1 0 

FSEV UK 2 0 0 

Spolu UK 74 26 3 

z toho:       

iné VŠ 12 3 1 

SAV 0 0 0 

iné inštitúcie 0 0 0 

 

Tabuľka 24: Prehľad vývoja počtu habilitácií docentov, inaugurácií profesorov a menovania doktorov vied 

v rokoch na UK 

 

  Docenti Profesori Doktori vied 

Rok UK iné VŠ SAV spolu UK iné VŠ SAV spolu UK iné VŠ SAV spolu 

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 

2017 34 7 1 42 15 1 0 16 0 0 0 0 

2018 31 8 1 40 14 5 0 19 0 1 2 3 

2019 41 3 0 44 14 3 0 17 1 0 0 1 

2020 41 8 0 48 10 2 0 12 0 0 0 0 

2021 62 12 0 74 23 3 0 26 2 1 0 3 
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Graf 13: Podiel počtu habilitovaných docentov na UK v roku 2021 

 

Graf 14: Podiel počtu inaugurovaných profesorov na UK v roku 2021 
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7 Zamestnanci 

 Rozvoj ľudských zdrojov 

UK zamestnávala v roku 2021 spolu 4 426 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov 

prepočítaný podľa pracovných úväzkov). V porovnaní s rokom 2020 klesol ich počet o 8,8 (-0,2 %). Počet 

zamestnancov súvisí s možnosťami financovania, odvíja sa od výšky prostriedkov štátnej dotácie poskytnutej 

z MŠVVaŠ SR, je výsledkom vykonaných organizačných zmien a racionalizačných opatrení na zníženie 

mzdových nákladov a zvyšovania efektivity v hlavných činnostiach univerzity. 

Počet vysokoškolských učiteľov v roku 2021 vzrástol oproti roku 2020 o 11,3 zamestnancov v priemernom 

prepočítanom počte (+0,5 %). U výskumných pracovníkov bol zaznamenaný nárast medziročne o 4,9 

zamestnancov (+1,4 %). Počet ostatných zamestnancov vzrástol medziročne o 11,6 zamestnanca. 

Tabuľka 25: Vývoj prepočítaného počtu zamestnancov UK v rokoch 2012 – 2021 

Rok UK spolu Hlavné činnosti VŠ učitelia Výskum 
Ostatní 

(bez ŠD a ŠJ) 

2012 4 367,00 2 364,40 1 920,40 444 1 642,40 

2013 4 429,10 2 398,00 1 962,70 435,30 1 672,70 

2014 4 466,00 2 437,00 1 983,10 453,90 1 680,30 

2015 4 438,50 2 442,20 1 998,10 444,10 1 650,80 

2016 4 403,30 2 413,00 2 022,60 390,40 1 626,30 

2017 4 426,60 2 439,60 2 039,20 400,40 1 620,90 

2018 4 430,40 2 474,00 2 078,20 395,80 1 595,70 

2019 4 467,20 2 511,10 2 139,90 371,20 1 620,20 

2020 4 434,30 2509,90 2151,60 358,30 1 621,70 

2021 4 425,50 2 526,10 2 162,90 363,20 1 633,30 

 

Graf 15: Vývoj prepočítaného počtu zamestnancov v hlavných činnostiach v rokoch 2012 – 2021 
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Tabuľka 26: Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2021 

Kategória zamestnancov 

Počet zamestnancov platených 

spolu z dotácie 

MŠVVaŠ SR 

z ost.  

zdrojov ŠR 

z vlastn. 

a iných 

zdrojov 

Vysokoškolskí učitelia spolu 1 944,7 6,7 211,5 2 162,9 

- vysokoškolskí učitelia s funkč. zaradením „profesor“ 275,4 0,5 24,0 299,9 

- vysokoškolskí učitelia s funkč. zaradením „docent“ 462,0 0,2 29,2 491,4 

- vysokoškolskí učitelia s funkč. zaradením „odborný 

asistent“ 1 033,1 3,9 133,7 1 170,7 

- vysokoškolskí učitelia s funkč. zaradením „asistent“ 124,1  22,6 146,7 

- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením „lektor“ 50,1 2,1 2,0 54,2 

Odborní zamestnanci 404,6 7,8 108,6 521,0 

Administratívni zamestnanci spolu 617,1 10,3 71,8 699,2 

Prevádzkoví zamestnanci (okrem ŠD a ŠJ) 342,0  71,1 413,1 

Výskumní pracovníci 239,7 50,7 72,8 363,2 

Zamestnanci študentských domovov 221,8  16,4 238,2 

Zamestnanci študentských jedální 13,1  14,8 27,9 

Spolu 3 783,0 75,5 567,0 4 425,5 

 

Podiel zamestnancov financovaných v roku 2021 len z dotačných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR 

predstavoval 85,5 %. 

Prehľad o počte mužov a žien podľa jednotlivých kategórií zamestnancov uvádza Tabuľka 27. 

Tabuľka 27: Evidenčný počet zamestnancov UK k 31.12.2021 (fyzické osoby) 

Kategória zamestnancov spolu muži ženy 

Vysokoškolskí učitelia spolu 2 467 1 321  1 146 

- vysokoškolskí učitelia s funkč. zaradením „profesor“ 320 223 97 

- vysokoškolskí učitelia s funkč. zaradením „docent“ 520 293 227 

- vysokoškolskí učitelia s funkč. zaradením „odborný asistent“ 1 370 690 680 

- vysokoškolskí učitelia s funkč. zaradením „asistent“ 195 92 103 

- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením „lektor“ 62 23 39 

Neučitelia spolu 1 668 432 1 236 

- odborní zamestnanci 569 171 398 

- administratívni zamestnanci 674 72 602 

- prevádzkoví zamestnanci okrem zamestnancov ŠD a ŠJ 425 189 236 

Výskumní pracovníci 463 236 227 

Zamestnanci študentských domovov 235 138 97 

Zamestnanci študentských jedální 15 3 12 

Spolu 4 848 2 130 2 718 

 

Z hľadiska kvalifikácie predstavuje UK naďalej inštitúciu, ktorej 73 % všetkých zamestnancov, vrátane 

administratívy a ostatných služieb, malo minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Vďaka svojej 

rozmanitej činnosti poskytovala UK nielen rozsiahle možnosti na 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 oproti roku 2020 zvýšil na 53,2 % z celkového 

počtu zamestnancov, u VŠ učiteľov sa tento podiel zvýšil na 87,3 %, u výskumných pracovníkov na 74,5 %. 
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Profesori 

V roku 2021 pôsobilo na univerzite spolu 313 profesorov (fyzických osôb), oproti roku 2020 sa počet 

pôsobiacich profesorov nezmenil. Priemerný vek u profesorov je 60,10, čo je mierne zníženie priemerného 

veku profesorov pôsobiacich na UK oproti roku 2020 (60,26 v roku 2020). Do priemerného veku profesorov sú 

započítaní aj profesori v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, väčšinou vo veku presahujúcom 65 rokov. 

Tabuľka 28: Počet miest obsadených profesormi a ich priemerný vek podľa fakúlt 

Fakulta Počet Priemerný vek  

LF UK 49 62,77  

PraF UK 26 52,00  

FiF UK 40 61,00  

PriF UK 53 62,01  

PdF UK 26 64,00  

FaF UK 9 58,40  

FTVŠ UK 8 65,10  

JLF UK 39 58,85  

FMFI UK 37 65,00  

RKCMBF UK 7 60,00  

EBF UK 3 57,29  

FM UK 9 60,70  

FSEV UK 7 54,14  

Spolu  313 60,10  

 

Graf 16: Vývoj priemerného veku profesorov v období rokov 2012 – 2021 

 

 Platy 

V roku 2021 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 v súlade so schválenou metodikou na fakulty 

a súčasti UK.  
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Univerzite Komenského v Bratislave boli v roku 2021 osobitne (nevýkonovo) pridelené finančné prostriedky 

v celkovom objeme 2 687 128 eur (vrátane odvodov do poistných fondov), z toho: 

- 602 587 eur – neúčelové finančné prostriedky určené na vyplatenie odmeny v sume 100 eur v zmysle 

uzatvorenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme – podľa Dodatku č. 9 k dotačnej zmluve na rok 2021, ktoré boli vyplatené 

zamestnancom v zúčtovaní mzdy za mesiac november 2021; 

- 2 084 541 eur – účelovo určené finančné prostriedky na základe Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve 

vyššieho stupňa pre rok 2021 na vyplatenie odmien vo výške 350 eur – podľa Dodatku č. 13 k dotačnej 

zmluve na rok 2021, ktoré boli vyplatené zamestnancom v zúčtovaní mzdy za mesiac december 2021.  

Na základe toho boli zamestnancom UK v súlade s podmienkami KZ vyššieho stupňa a usmernením Úradu 

vlády SR vyplatené z týchto prostriedkov odmeny v celkovej výške 1 860 911 eur, čo sa prejavilo aj vo výške 

dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2021. 

V súlade s metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021 a nárastom 

finančných prostriedkov pridelených na podprogram 077 12 01 – prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum 

a vývoj v porovnaní s objemom prostriedkov na podprogram 077 11 – poskytovanie VŠ vzdelávania 

a zabezpečenie prevádzky VŠ boli aj v roku 2021 percentuálne rozdelené osobné náklady na mzdy 

u jednotlivých VŠ učiteľov na obidva podprogramy diferencovane podľa podielu na vedeckovýskumnej 

činnosti, čo sa prejavuje v možnosti výraznejšieho čerpania mzdových prostriedkov (a následne aj odvodov do 

poistných fondov) z podprogramu 077 12 01. 

Pri odmeňovaní zamestnancov sa v čoraz väčšej miere uplatňovalo viaczdrojové financovanie 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 poskytuje reálnejší pohľad na dosiahnuté príjmy zamestnancov za rok 2021. 
Priemerný plat na UK z dotačných aj nedotačných zdrojov pri započítaní všetkých zamestnancov v počte 

4 425,5 celkovo (vrátane zamestnancov študentských jedální, Fakultnej lekárne a Univerzitnej lekárne) 

dosiahol výšku 1 717 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 98 eur.  

Tabuľka 29: Porovnanie priemerných platov za roky 2017 – 2021 podľa zdroja financovania 

Zdroj financovania Dotačné prostriedky Dotačné + nedotačné prostriedky 

Kategória zam. 2017 2018 2019 2020 2021 
oproti 

2020 
2017 2018 2019 2020 2021 

oproti 

2020 

VŠ učitelia spolu 1 459 1 540 1 692 1 791 1 854 63 1 626 1 738 1 870 1 957 2 048 91 

profesor 2 190 2 322 2 501 2 657 2 700 43 2 539 2 706 2 814 2 941 3 039 98 

docent 1 659 1 756 1 936 2 034 2 132 98 1 878 1 984 2 137 2 224 2 363 139 

odborný asistent 1 227 1 310 1 444 1 542 1 601 59 1 350 1 465 1 600 1 691 1 771 80 

asistent 935 946 1 159 1 258 1 267 9 1 059 1 129 1 336 1 401 1 428 27 

lektor 1 017 1 073 1 154 1 273 1 289 16 1 071 1 122 1 207 1 280 1 362 82 

neučitelia spolu 906 966 1 117 1 150 1 223 73 983 1 048 1 188 1 229 1 319 90 

zamest.VŠ spolu 1 231 1 299 1 453 1 528 1 594 66 1 343 1 440 1 578 1 646 1 737 91 

zamest. VVZ 1 231 1 288 1 497 1 619 1 682 63 1 299 1 390 1 585 1 712 1 868 156 

zamest. ŠD 745 810 967 1 140 1 181 41 933 964 1 135 1 217 1 261 44 

UK spolu 1 201 1 269 1 426 1 511 1 575 64 1 310 1 403 1 550 1 626 1 722 96 

UK celkovo (vrát. zamest. ŠJ, Univerz. lek., Fakult. lek.) 1 307 1 399 1 546 1 619 1 717 98 

Nárast priemerných platov zamestnancov UK v porovnaní s r. 2020 ovplyvnila výška dotácie na mzdy vrátane 

prostriedkov na odmeny podľa KZ vyššieho stupňa a zvýšený podiel nedotačných zdrojov, ktoré boli použité 

na mzdy. 
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Celkový objem vyplatených miezd dosiahol v roku 2021 výšku 91 176 050 eur, čo predstavovalo oproti roku 

2020 nárast o 4 988 533 eur, t. j. o 5,8 %. Objem miezd čerpaných v roku 2021 z prostriedkov poskytnutých 

z MŠVVaŠ SR na základe dotačnej zmluvy a jej dodatkov predstavoval 78,3 %, v absolútnej sume oproti roku 

2020 vzrástol o 2 193 520 eur. V tejto sume sú započítané aj mzdové náklady, na ktoré boli použité finančné 

prostriedky pridelené na kompenzáciu príjmov a výdavkov negatívne ovplyvnených pandémiou súvisiacou 

s ochorením COVID-19.  

Iné nedotačné zdroje dosiahli podiel 15,8 %, v absolútnej sume výšku 14 404 545 eur, a boli použité 

predovšetkým na osobné príplatky a odmeny ako motivačné zložky platu a tiež na sanovanie chýbajúcich 

prostriedkov na mzdy. Výrazné zvýšenie nákladov na mzdy o 1 219 506 eur z podielu 0,4 % na 1,7 % dosiahli 

náklady na mzdy zo štrukturálnych fondov EU.  

Tabuľka 30: Náklady na mzdy za rok 2019 – 2021 podľa zdroja financovania 

Zdroje financovania 

nákladov na mzdy 

2019 
Po-

diel 

Rozdiel 

oproti 

r. 2018 

2020 
Po-

diel 

Rozdiel 

oproti 

r. 2019 

2021 
Po-

diel 

Rozdiel 

oproti 

r. 2020 

eur % eur eur % eur eur % eur 

Dotačné prostriedky 64 382 928 77,7 6 477 228 69 240 984 80,3 4 858 056 71 434 504 78,3 2 193 520 

Ostatné prostriedky: 18 477 830 22,3 1 992 823 16 946 533 19,7 -1 531 297 19 741 546 21,7 2 795 013 

- ost. zdroje posk. zo ŠR 

inými subjektmi ako 

MŠVVaŠ SR 

1 542 975 1,9 230 259 1 595 045 1,9 52 070 1 984 949 2,2 389 904 

- štrukturálne fondy EÚ 142 330 0,2 111 688 364 557 0,4 222 227 1 584 063 1,7 1 219 506 

- prostr. ES a iné zo 

zahraničia poskytnuté na 

zákl. medzin. zmlúv 

506 489 0,6 205 049 545 679  0,7 39 190 689 304 0,8 143 625 

- iné nedotačné zdroje 

získané vlastnou činnosťou, 

vrátane ŠJ  

14 747 188 17,8 1 410 953 13 295 046 15,4 -1 452 142 14 404 545 15,8 1 109 499 

- podnikateľská činnosť 1 213 173 1,4 31 898  793 575 0,9 -419 598 703 685 0,8 -89 890 

- prostriedky Fakultnej 

a Univerzitnej lekárne 
325 675 0,4 2 976 352 631 0,4 26 956 375 000 0,4 22 369 

UK spolu 82 860 758 100 8 470 051 86 187 517 100 3 326 759 91 176 050 100 4 988 533 

 

Na základe zákona č. 347/2018 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, bol 

poskytnutý príspevok na rekreáciu do výšky 55 % nákladov na rekreáciu, maximálne 275 eur v roku 2021 

celkom 964 zamestnancom. V dôsledku opatrení proti šíreniu COVID-19 sa možnosti rekreácií v posledných 

dvoch rokoch výrazne obmedzili.  

Na vyplatené príspevky MŠVVaŠ SR poskytlo finančné prostriedky v plnej výške v dodatkoch k dotačnej 

zmluve. 

Tabuľka 31: Prehľad o počte zamestnancov UK a výške príspevku na rekreáciu, ktorá im bola poskytnutá 

Fakulta/súčasť 
Počet zamestnancov Poskytnutá výška príspevku (v eur) 

r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2019 r. 2020 r. 2021 

LF UK 211 213 186 45 997,59 44 149,03 38 035,02 

PraF UK 21 21 28 4 324,58 5 241,81 6 315,14 

FiF UK 71 82 72 13 642,66 14 562,07 13 389,75 

PriF UK 160 144 128 31 010,83 25 385,05 23 600,58 

PdF UK 49 46 45 9 776,07 9 376,29 7 858,74 

FaF UK 84 80 64 16 745,22 13 881,00 12 847,64 

FTVŠ UK 34 19 23 6 173,44 4 848,68 6 312,76 

JLF UK 145 144 131 29 488,28 23 623,30 23 445,16 

FMFI UK 109 101 98 21 851,37 18 357,37 18 004,82 
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Fakulta/súčasť 
Počet zamestnancov Poskytnutá výška príspevku (v eur) 

r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2019 r. 2020 r. 2021 

RKCMBF UK 10 6 7 1 977,56 1 311,48 1 623,06 

EBF UK 2 2 3 408,32 230,95 661,20 

FM UK 31 41 31 6 182,90 7 309,89 5 653,45 

FSEV UK 16 20 19 2 865,01 3 966,65 3 370,84 

VP UK 5 8 8 1 124,86 1 848,66 1 737,09 

CĎV UK 12 9 - 2 134,01 1 845,91 - 

VI Družba 8 5 12 1 903,00 1 124,43 2 220,79 

VM ĽŠ - Mlyny 44 25 28 8 140,32 4 932,43 4 916,68 

RUK a CFS 43 54 81 6 890,91 9 169,54 14 823,84 

Spolu  1 055 1 020 964 210 636,93 191 164,54 184 816,56 
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Tabuľka 32: Prehľad o počte zamestnancov UK a výške priemerných platov za rok 2021 – financovaných 

z dotačných zdrojov 

Fakulta  

súčasť 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

VŠ učitelia s funkčným zaradením 
VŠ učit. 

spolu 

odb. 

zam. 

admin. 

zam. 

prev. 

zam. 

neuč. 

spolu 

zamest. 

VŠ 

celkovo 

zam. 

VVZ 

z toho 

s VŠ 

vzd. 

zam. 

ŠD 
UK 

Prof. Doc. OA A L 

LF UK 34,1 72,2 201,6 101,8 - 409,7 56,6 81,5 1,7 139,8 549,5 28,1 20,4 - 577,6 

PraF UK 17,6 33,4 59,0 - - 110,0 9,9 29,2 0,9 40,0 150,0 0,6 0,6 - 150,6 

FiF UK 38,5 70,1 134,9 - 18,9 262,4 34,5 47,9 18,8 101,2 363,6 2,3 2,3 - 365,9 

PriF UK 46,3 84,1 164,9 3,0 8,9 307,2 50,8 59,2 60,7 170,7 477,9 73,8 59,4 - 551,7 

PdF UK 25,0 30,2 91,4 - 2,3 148,9 13,1 52,5 22,3 87,9 236,8 16,1 16,1 - 252,9 

FaF UK 6,5 22,2 68,4 12,6 - 109,7 45,0 28,6 31,2 104,8 214,5 3,5 3,5 - 218,0 

FTVŠ UK 5,0 9,9 43,8 - 3,0 61,7 14,5 15,7 28,3 58,5 120,2 0,9 0,9 2,0 123,1 

JLF UK 36,1 42,5 95,5 3,1 0,7 177,9 43,9 69,9 34,5 148,3 326,2 26,4 26,4 22,3 374,9 

FMFI UK 39,1 59,0 100,8 - 4,1 203,0 31,2 45,3 28,2 104,7 307,7 67,2 57,1 - 374,9 

RKCMBF UK 5,5 1,5 12,9 0,1 2,4 22,4 1,8 11,1 1,9 14,8 37,2 - - 4,2 41,4 

EBF UK 3,0 3,0 4,0 0,6 - 10,6 2,7 6,4 3,3 12,4 23,0 2,0 2,0 4,6 29,6 

FM UK 13,4 20,4 34,4 2,9 0,4 71,5 8,5 31,7 12,0 52,2 123,7 11,9 11,9 - 135,6 

FSEV UK 5,3 13,5 21,5 - 1,0 41,3 3,0 16,7 9,4 29,1 70,4 6,4 6,4 - 76,8 

VP UK - - - - - - 0,6 3,8 3,8 8,2 8,2 0,5 0,5 - 8,7 

RUK a CFS - - - - 8,4 8,4 88,5 117,6 85,0 291,1 299,5 - - - 299,5 

VI Družba - - - - - - - - - - - - - 67,3 67,3 

VM ĽŠ–Mlyny - - - - - - - - - - - - - 121,4 121,4 

UK 2021 275,4 462,0 1033,1 124,1 50,1 1944,7 404,6 617,1 342,0 1363,7 3308,4 239,7 207,5 221,8 3769,9 

2020 276,9 454,4 1051,3 109,8 55,6 1948,0 411,7 600,6 343,4 1355,7 3303,7 276,8 243,1 229,3 3809,8 

rozdiel -1,5 7,6 -18,2 14,3 -5,5 -3,3 -7,1 16,5 -1,4 8,0 4,7 -37,1 -35,6 -7,5 -39,9 

Priemerný plat r. 2021 v eur 

LF UK 2943 2274 1711 1264 - 1801 1229 1297 2010 1278 1668 1977 2358 - 1683 

PraF UK 2185 2028 1593 - - 1819 1445 1375 1188 1388 1704 1181 1181 - 1702 

FiF UK 2377 1940 1561 - 1328 1765 1166 1351 931 1210 1611 1581 1581 - 1611 

PriF UK 2482 2163 1668 1244 1461 1916 1179 1635 1002 1274 1687 1551 1676 - 1669 

PdF UK 1894 1613 1351 - 1100 1492 926 1020 763 941 1287 1387 1387 - 1294 

FaF UK 2900 2198 1605 1303 - 1767 977 1696 769 1111 1447 1566 1566 - 1449 

FTVŠ UK 2457 1885 1414 - 1146 1561 1076 1362 648 946 1262 3518 3518 890 1272 

JLF UK 3753 2534 1592 1166 1268 2247 1131 1296 879 1150 1748 1776 1776 959 1703 

FMFI UK 3119 2395 1803 - 1424 2221 1379 1450 888 1278 1900 1797 1906 - 1881 

RKCMBF UK 1810 1541 1358 1094 1029 1444 1224 1371 916 1294 1384 - - 809 1326 

EBF UK 2118 1834 1612 1306 - 1797 1084 1490 872 1237 1496 1542 1542 1088 1437 

FM UK 2266 1758 1350 1348 1294 1638 1108 1171 1013 1124 1421 1494 1494 - 1428 

FSEV UK 2965 1966 1411 - 1028 1783 1414 1258 999 1191 1538 1212 1212 - 1511 

VP UK - - - - - - 1165 1587 816 1195 1195 3117 2989 - 1305 

RUK a CFS - - - - 1166 1166 1312 1678 979 1363 1357 - - - 1357 

VI Družba - - - - - - - - - - - - - 1005 1005 

VM ĽŠ–Mlyny - - - - - - - - - - - - - 1341 1341 

UK 2021  2700 2132 1601 1267 1289 1854 1196 1415 906 1223 1594 1682 1777 1181 1575 

2020 2657 2034 1542 1258 1273 1791 1130 1340 843 1150 1528 1619 1708 1140 1511 

rozdiel 43 98 59 9 16 63 66 75 63 73 66 63 69 41 64 
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Tabuľka 33: Prehľad o počte zamestnancov UK a výške priemerných platov za rok 2021 – financovaných 
z dotačných aj nedotačných zdrojov 

Fakulta 

súčasť 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov  

VŠ učitelia s funkčným zaradením 
VŠ učit. 

spolu 

odb. 

zam. 

adm. 

zam. 

prev 

zam. 

neuč. 

spolu 

zam. 

 VŠ 

celkovo 

zam. 

VVZ 

z toho 

s VŠ 

vzdel. 

zam. 

ŠD 

UK 

spolu 

zam. 

ŠJ 

UL + 

FL 

UK 

celkovo Prof. Doc. OA A L 

LF UK 48,5 90,1 301,5 122,2 - 562,3 132,3 114,0 53,7 300,0 862,3 70,0 52,7 - 932,3 - 932,3 

PraF UK 21,3 38,2 69,1 - - 128,6 11,6 34,3 1,0 46,9 175,5 0,8 0,8 - 176,3 - 176,3 

FiF UK 38,5 70,1 138,0 - 20,9 267,5 37,4 47,9 18,8 104,1 371,6 9,9 9,9 - 381,5 - 381,5 

PriF UK 46,9 84,3 168,6 3,0 9,0 311,8 52,3 64,5 62,9 179,7 491,5 87,9 73,0 - 579,4 - 579,4 

PdF UK 25,0 30,2 91,4 - 2,3 148,9 13,1 54,8 22,3 90,2 239,1 16,1 16,1 - 255,2 - 255,2 

FaF UK 6,5 22,2 68,4 12,7 - 109,8 45,0 28,6 31,2 104,8 214,6 4,2 4,2 - 218,8 19,7 238,5 

FTVŠ UK 5,0 10,2 43,8 - 3,0 62,0 23,5 15,7 28,3 67,5 129,5 4,7 4,7 2,0 136,2 - 136,2 

JLF UK 40,8 48,2 109,0 3,5 2,2 203,7 50,8 84,1 39,8 174,7 378,4 55,4 55,4 26,8 460,6 14,1 474,7 

FMFI UK 39,1 49,1 101,2 0,4 4,1 203,9 32,1 46,3 28,2 106,6 310,5 69,2 59,2 - 379,7 - 379,7 

RKCMBF 

UK 6,5 1,9 15,9 0,1 2,7 27,1 2,0 12,4 5,5 19,9 47,0 - - 6,1 53,1 - 53,1 

EBF UK 3,0 3,0 4,0 1,0 - 11,0 2,7 7,1 4,0 13,8 24,8 2,0 2,0 5,4 32,2 - 32,2 

FM UK 13,4 20,5 38,3 3,8 0,6 76,6 8,9 35,8 12,2 56,9 133,5 11,9 11,9 - 145,4 - 145,4 

FSEV UK 5,4 13,4 21,5 - 1,0 41,3 3,0 16,7 9,4 29,1 70,4 8,0 8,0 - 78,4 - 78,4 

VP UK - - - - - - 0,6 8,8 4,0 13,4 13,4 23,1 20,6 - 36,5 - 36,5 

RUK a CFS - - - - 8,4 8,4 90,6 124,9 90,5 306,0 314,4 - - - 314,4 - 314,4 

VI Družba - - - - - - - - - - - - - 73,3 73,3 - 73,3 

VM ĽŠ  - - - - - - - - - - - - - 124,6 124,6 13,8 138,4 

UK 2021 299,9 491,4 1170,7 146,7 54,2 2162,9 505,9 695,9 411,8 1613,6 3776,5 363,2 318,5 238,2 4377,9 

27,9 

19,7 4425,5 

r. 2020 301,1 482,8 1178,8 125,3 63,6 2151,6 493,0 692,1 417,3 1602,4 3754,0 358,3 315,6 255,7 4368,0 

47,0 

19,3 4434,3 

rozdiel  -1,2 8,6 -8,1 21,4 -9,4 11,3 12,9 3,8 -5,5 11,2 22,5 4,9 2,9 -17,5 9,9 

-19,1 

0,4 -8,8 

Priemerný plat r. 2021 v eur 

LF UK 3480 2721 1986 1448 - 2115 1199 1461 914 1248 1814 1782 2051 - 1811 - 1811 

PraF UK 2362 2159 1690 - - 1940 1453 1366 1194 1384 1792 1184 1184 - 1789 - 1789 

FiF UK 2541 2032 1652 - 1398 1860 1160 1442 947 1251 1689 1292 1292 - 1679 - 1679 

PriF UK 2654 2317 1794 1258 1564 2053 1378 1615 1003 1331 1789 1728 1861 - 1780 - 1780 

PdF UK 2259 1764 1473 - 1139 1659 1105 1329 902 1191 1482 1546 1546 - 1486 - 1486 

FaF UK 3203 2341 1669 1322 - 1856 969 1709 768 1112 1492 1590 1590 - 1494 1583 1502 

FTVŠ UK 2603 2053 1506 - 1179 1668 1187 1428 753 1061 1352 2404 2404 909 1382 - 1382 

JLF UK 4065 2803 1762 1208 1299 2455 1222 1469 921 1272 1909 1946 1946 1026 1862 925 1834 

FMFI UK 3367 2487 1861 1482 1435 2321 1420 1592 901 1358 1990 1962 2076 - 1985 - 1985 

RKCMBF 

UK 1803 1606 1356 1102 1047 1449 1211 1399 793 1213 1349 - - 785 1284 - 1284 

EBF UK 2130 1847 1612 1201 - 1782 1084 1463 858 1215 1465 1542 1542 1052 1400 - 1400 

FM UK 3344 2337 1690 1553 1295 2143 1490 1932 1251 1717 1961 1626 1626 - 1934 - 1934 

FSEV UK 3589 2320 1852 - 1160 2212 1563 1470 1002 1328 1847 1598 1598 - 1822 - 1822 

VP UK - - - - - - 1165 2255 815 1779 1779 2869 3063 - 2468 - 2468 

RUK a CFS - - - - 1298 1298 1520 1844 973 1490 1485 - - - 1485 - 1485 

VI Družba - - - - - - - - - - - - - 1104 1104 - 1104 

VM ĽŠ  - - - - - - - - - - - - - 1442 1442 1138 1411 

UK 2021 3039 2363 1771 1428 1362 2048 1278 1580 929 1319 1737 1868 1977 1261 1722 

1030 

1583 1717 

r. 2020 2941 2224 1691 1401 1280 1957 1196 1470 868 1229 1646 1712 1806 1217 1626 

1018 

1521 1619 

rozdiel  98 139 80 27 82 91 82 110 61 90 91 156 171 44 96 

12 

62 98 
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8 Podpora študentov 

 Ubytovanie 

V roku 2021 Univerzita Komenského v Bratislave zabezpečovala ubytovacie služby vo svojich ubytovacích 

zariadeniach – vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, VI Družba UK, Študentský domov Lafranconi a VI pri JLF v Martine, 

fakulta RKCMBF UK poskytovala ubytovanie študentom v Bratislave a v Kňazskom seminári v Nitre a EBF UK 

v Teologickom domove v areáli EBF UK v Bratislave. Ubytovacie zariadenia bohosloveckých fakúlt sú 

majetkom cirkvi. 

UK poskytla ubytovanie študentom a zamestnancom UK, zahraničným lektorom a zahraničným hosťom fakúlt 

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 34: Počet ubytovaných študentov v ubytovacích zariadeniach UK, kňazských seminároch 

a Teologickom domove 

Ubytovacie zariadenie Pridelené miesta 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK  4 518 

VI Družba UK 1 894 

Študentský domov Lafranconi 189 

VI pri JLF v Martine 849 

RKCMBF UK (spolu) 74 

(z toho RKCMBF UK – KS Bratislava) 23 

(z toho RKCMBF UK – KS Nitra) 51 

EBF UK (Teologický domov ECAV) 60 

Spolu 7 584 

 

Študentom VŠMU bolo poskytnutých 190 a študentom VŠVU 60 ubytovacích miest. (Ubytovanie im bolo 

poskytnuté z kapacít vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, zároveň z iných VŠ bolo ubytovaných 388 študentov (vrátane 

už uvedeného počtu miest VŠMU a VŠVU), vo VI Družba UK, bolo z iných VŠ ubytovaných 48 študentov, v rámci 

Teologického domova pri EBF UK bolo ubytovaných 29 študentov z iných VŠ a v Študentskom domove 

Lafranconi ubytovali 3 študentov z iných VŠ. 

S cieľom zvýšiť objektivitu a zjednotiť kritériá prideľovania ubytovania na jednotlivých fakultách je od roku 2008 

ubytovanie poskytované v zmysle „pravidiel rozdeľovania ubytovacej kapacity medzi fakulty a kritérií 

prideľovania ubytovania“ založených na zavedení jednotného elektronického systému, ktorý zahŕňa 

elektronické podávanie i vyhodnocovanie žiadostí. 

Rozdelenie ubytovacej kapacity medzi jednotlivé fakulty bolo v kompetencii Komisie pre vysokoškolské 

internáty a ubytovanie Akademického senátu UK. 

Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie a uhradili poplatky súvisiace s ubytovaním vo Vysokoškolskom 

meste Ľ. Štúra – Mlyny, Vysokoškolskom internáte Družba a Študentskom domove Lafranconi sa mohli 

ubytovať k začiatku akademického roku. 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. 2021 bolo v ubytovacích zariadeniach UK v Bratislave, ubytovaných 7 098 študentov UK, z toho 7 015 

na miestach s prípojkou. Okrem toho sa v objektoch využíva aj wifi sieť v ubytovacích zariadeniach – napr. 

Teologický domov v rámci EBF UK má pokrytie wifi sieťou na 100 %. Každý študent má možnosť sa pripojiť na 
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internet v celom priestore internátu aj fakulty. Na všetkých izbách v kňazských seminároch RKCMBF UK majú 

ubytovaní študenti možnosť pripojenia cez wifi sieť. V Nitre je k dispozícii tiež samostatná počítačová 

miestnosť s pevnými prípojkami a v čase otváracích hodín sú pevné prípojky aj v knižniciach na oboch 

pracoviskách. 

 
V roku 2021 mal k dispozícii VI JLF UK 958 lôžok slúžiacim pre ubytovanie študentov, resp. zamestnancov s 

prípojkou na internet, z toho bolo celkovo 849 študentov UK ubytovaných na internáte. Z celkovej ubytovacej 

kapacity (958 lôžok) bolo/je vyčlenených 96 lôžok na izoláciu, resp. na krátkodobé ubytovanie počas prípadnej 

izolácie. 

Tabuľka 35: 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 444 776 1 1 221 

PraF UK 190 214 0 404 

FiF UK 856 9 0 865 

PriF UK 501 503 0 1 004 

PdF UK 390 84 2 476 

FaF UK 248 246 0 494 

FTVŠ UK 300 4 165 469 

FMFI UK 584 2 0 586 

FM UK 356 6 0 362 

FSEV UK 191 2 0 193 

EBF UK 0 0 0 0 

RKCMBF UK 1 0 0 1 

CĎV UK 69 0 0 69 

Spolu 4 130 1 846 168 6 144 

 Stravovanie 

Stravovacie služby boli v roku 2021 zabezpečované pre študentov a zamestnancov v študentských jedálňach 

UK poskytovaním základného a doplnkového stravovania.  

V študentských jedálňach UK bolo v roku 2021 podaných 665 566 hlavných (teplých a studených) jedál, z toho 

426 233 študentom (vrátane jedálne pri JLF UK v Martine, kde bolo podaných celkovo 64 283 studených a 

teplých jedál, z toho 27 142 pre študentov). 

 Zdravotná starostlivosť 

V študentských domovoch UK sa nachádzajú zdravotné strediská, ktoré študentom zabezpečujú primárnu aj 

odbornú zdravotnú starostlivosť (dorastový lekár, všeobecný lekár, stomatológ, psychológ). 

 Tehotenské štipendiá 

Dňa 1. apríla 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 426/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 

Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Citovaný všeobecne záväzný právny predpis novelizoval znenie zákona č. 131/2002 o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vznikol nový druh štipendia 

poskytovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu - tehotenské štipendium. Univerzita Komenského 
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v Bratislave evidovala prvé žiadosti študentiek už v mesiaci apríl 2021. Celkovo bolo v kalendárnom roku 2021 

tehotenské štipendium priznané 99 študentkám z jedenástich fakúlt UK v celkovej sume 70 200 eur. 

Tabuľka 40: Prehľad priznaných tehotenských štipendií za rok 2021 

 apríl máj jún  júl  august  

septembe

r október 

novembe

r 

decembe

r celkom 

LF UK 1 200 1 800 1 800 1 400 600 800 800 800 600 9 800 

PraF UK 200 400 600 200 400 400 600 1 000 800 4 600 

FiF UK 400 400 800 600 1 400 1 200 1 000 1 000 1 600 8 400 

PriF UK 1 600 2 000 2 200 1 400 1 600 1 200 1 000 400 200 11 600 

PdF UK 1 000 2 000 1 600 1 400 1 200 2 400 2 400 2 400 1 800 16 200 

FaF UK 200 200 200 200 200     200 200 1 400 

FTVŠ UK 600 800 800 200 400 200       3 000 

JLF UK 400 400 400 200 800 600 600 800 600 4 800 

FMFI UK 200 600 600 200 200 200       2 000 

RKCMBF 

UK                   0 

EBF UK                   0 

FM UK 200 400 400 400 600 600 400 400 200 3 600 

FSEV UK 400 600 400 200 400 800 800 600 600 4 800 

Celkom 6 400 9 600  9800 6 400 7 800 8 400 7 600 7 600 6 600 70 200 

 

 Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami 

Špecializované pracovisko Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami (CPŠ) 

poskytuje svoje služby od r. 1993. Pôvodne zamerané na pomoc nevidiacim a slabozrakým 

(Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov) postupne rozšírilo svoje 

zameranie na ďalšie skupiny študentov so zdravotným znevýhodnením. Poskytuje služby 

záujemcom o štúdium, študentom so špecifickými potrebami, ich učiteľom 

a nepedagogickým pracovníkom vysokých škôl, stredoškolským učiteľom, rodičom, 

v prípade záujmu i širšej verejnosti. 

Služby sú primárne orientované na zabezpečovanie podmienok štúdia, prístupnosť 

terciárneho vzdelania, vrátane prístupnosti služieb, aktivít a benefitov, ktoré univerzita 

ponúka. Pri týchto aktivitách CPŠ spolupracuje najmä s  fakultnými koordinátormi pre 

študentov so špecifickými potrebami, študijnými prodekanmi, garantmi študijných 

programov alebo poverenými zástupcami katedier, ako i s externými spolupracovníkmi. 

V r. 2021 bolo na UK evidovaných 253 študentov so špecifickými potrebami. Ich počet sa 

v priebehu roka menil v súvislosti s ukončovaním a začiatkom štúdia, ako aj z dôvodu, že 

študenti majú možnosť požiadať o štatút študenta so špecifickými potrebami aj v priebehu 

celého akademického roka. 

 

Tabuľka 36: Počet študentov so špecifickými potrebami na UK podľa druhu 
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znevýhodnenia 

Skupina znevýhodnenia Počet 

Študenti so zrakovým postihnutím 18 

Študenti so sluchovým postihnutím 15 

Študenti s telesným postihnutím 48 

Študenti s chronickým ochorením a zdravotným oslabením 72 

Študenti s psychickým ochorením 30 

Študenti s poruchou autistického spektra (PAS) 10 

Študenti s poruchami učenia 60 

Spolu študenti so špecifickými potrebami 253 

 

Najpočetnejšou skupinou boli študenti s chronickým ochorením a zdravotným postihnutím 

(72 študentov) a študenti s poruchami učenia (60). Početnosť druhej uvádzanej skupiny 

z roka na rok stúpa a skúsenosť potvrdzuje, že primerané úpravy pri štúdiu a intervenčná 

podpora môžu významne zvýšiť šancu na študijný úspech. Okrem oficiálne evidovaných 

študentov je však CPŠ v posledných 2 rokoch kontaktované študentmi so zdravotnými 

problémami mimo evidencie (s alebo bez ŤZP), ktorých zdravotný stav sa vplyvom rôznych 

okolností významne zhoršuje práve v aktuálnej epidemiologickej dobe, alebo z dôvodu 

ochrany zdravia a na odporúčanie lekárov sa v časoch krátkeho uvoľnenia nemôžu 

zúčastňovať prezenčného vyučovania a plniť si študijné povinnosti. Pracovníkom CPŠ tak 

pribúda ďalšia agenda súvisiaca s komunikáciou s fakultami a učiteľmi a konzultovaním 

alternatívnych riešení zložitých situácií niektorých študentov. K tejto skupine sa ešte 

pridávajú študenti, ktorí počas dištančného vyučovania a lockdownu nemajú technické 

podmienky umožňujúce prístup k vyučovaniu a skúškam (zatvorené školy, študovne, 

zatvorené miesta s prístupom k internetu), alebo ich spôsobilosť študovať je negatívne 

ovplyvňovaná nepriaznivými a stresujúcimi vzťahmi v mieste bydliska. V rámci svojich 

kapacít pracovníci CPŠ poskytujú asistenciu a podporu aj týmto novým skupinám študentov 

so „špecifickými“ potrebami, alebo ich orientujú na iných odborníkov. 

Dištančné vzdelávanie ale na druhej strane prináša aj určité benefity, čo oceňujú niektoré 

skupiny študentov. Ide najmä o možnosť opakovane sa vrátiť k prednáškam v individuálne 

vyhovujúcom čase s modifikovaním technických podmienok, čo zvyšuje úroveň prístupnosti 

obsahu a posilňuje sebestačnosti napr. u študentov so zmyslovým postihnutím. Pre CPŠ to 

znamenalo, že v r. 2021 neposkytovalo niektoré druhy služieb, alebo ich poskytovalo 

v redukovanom objeme (zabezpečovanie poznámok z vyučovania, prepravnej služby). 

Ťažisko poradenských, informačných, konzultačných a vzdelávacích aktivít CPŠ sa 

realizovalo dištančnou formou, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom Zoom, MS 

Teams, Skype alebo e-mailovou komunikáciou. Naďalej bolo zabezpečované individuálne 

vyučovanie vybraných predmetov pre niektorých študentov (234 hodín, z toho 114 hodín 

externí spolupracovníci, 120 hodín interný pracovník), akademická asistencia (186 hodín, z 

toho 56 hod. externe). Stovky hodín poradenskej činnosti bolo venovaných študentom 

a pracovníkom fakúlt, pričom treba podčiarknuť, že požiadavky na túto činnosť boli 

podstatne vyššie nielen zo strany uchádzačov a začínajúcich študentov, ale počas celého 

akademického roka aj zo strany študentov vyšších ročníkov. Zvýšenú intervenciu v tejto 
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oblasti požadovali aj študenti 1. a 2. ročníkov, z ktorých časť (keďže nemajú osobnú 

skúsenosť z prezenčného štúdia) sa necíti veľmi sebaisto v role študenta , potrebujú si 

mnohé veci opakovane potvrdzovať, potrebujú humánne vedenie. K najvyťaženejším 

službám patrili digitalizácia študijných textov a technická podpora pri používaní 

informačných, asistenčných a komunikačných technológií. 

V uplynulom roku CPŠ venovalo zvýšenú pozornosť zlepšovaniu pripravenosti študentov so 

ŠP na štúdium na vysokej škole. Prístup ku kvalifikovaným informáciám v dostatočnom 

časovom predstihu pomáha uchádzačom so ŠP pri výbere študijného programu a pri 

príprave na štúdium. Za týmto účelom sa konalo sústredenie stredoškolákov s ŤZP, ktorí 

seriózne uvažujú o štúdiu na VŠ pod názvom Ako úspešne študovať na vysokej škole so 

zdravotným znevýhodnením (jún 2021). Účastníci mali možnosť po 3 popoludnia 

zúčastňovať sa interaktívneho programu v prostredí MS Teams. Kontakt s viacerými 

absolventmi neskôr pokračoval pri výbere študijného zamerania, podávaní prihlášok na 

štúdium, uvádzaní do štúdia. Osvedčila sa pri tom spolupráca s pracovníkmi niektorých 

CPPPP a CŠPP, pracujúcich so stredoškolákmi. Na ich podnet CPŠ pre nich organizovalo 

odborný webinar Prístupnosť akademického prostredia pre študentov so ŠP (jún 2021). 

V oblasti zabezpečovania podmienok pre vzdelávanie žiakov s ŤZP sa osvedčuje aj 

spolupráca so strednými školami. Pracovníci CPŠ absolvovali niekoľko konzultačno – 

informačných stretnutí s členmi pedagogických zborov zameraných na podmienky štúdia 

žiakov s ŤZP všeobecne, alebo špeciálne napr. na sprístupnenie matematiky pre 

nevidiacich, asistenčné technológie vo vzdelávaní, primerané úpravy pri štúdiu, a pod. 

(Gymnáziá v Bratislave, Košiciach, Bánovciach nad Bebravou, SOŠ v Spišskej Novej Vsi). 

Nadinštitucionálna činnosť CPŠ 

Nadinštitucionálne aktivity, ktoré CPŠ zabezpečuje v zmysle Zákona o vysokých školách 

nad rámec činností na UK1, boli zamerané predovšetkým  na vzdelávaciu, poradenskú, 

metodickú a expertnú činnosť. Vzdelávacie aktivity sa konali online formou a boli určené 

najmä pre koordinátorov pre študentov so ŠP, pracovníkov podporných centier, 

vysokoškolských učiteľov a nepedagogických pracovníkov vysokých škôl v SR. Uvádzame 

niektoré: 

Všetko o osobnej asistencii, osobná asistencia pri štúdiu na VŠ, odborný webinár pre 

študentov VŠ a pracovníkov centier podpory (apríl 2021) 

Študenti s poruchou autistického spektra na vysokej škole, vzdelávací kurz pre 

koordinátorov a pracovníkov podporných centier, počet zastúpených VŠ: 14 (máj – jún 

2021) 

Zodpovednosť VŠ za prístupnosť informačných zdrojov, informačný webinár pre zástupcov 

vedení VŠ, počet zastúpených VŠ: 9 (september 2021) 

 
1 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §100 ods. 7 a 8 
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Školenie prístupnosti webových sídiel pre hodnotiteľov, školenie pre IT pracovníkov VŠ, 

počet zastúpených VŠ: 20 ( september 2021) 

Medzinárodná mobilita v programe Erasmus+ - nové možnosti podpory pre 

znevýhodnených účastníkov, odborný webinár pre koordinátorov a pracovníkov centier 

podpory VŠ v SR 

Špecifiká vzdelávania študentov s poruchou autistického spektra na VŠ, informačno – 

konzultačné stretnutie pre učiteľov VŠ a koordinátorov (október 2021). 

V rámci expertnej činnosti pracovníci CPŠ pracovali v niekoľkých odborných skupinách: 

Slovenská autorita pre Braillovo písmo (https://www.skn.sk/sabp), Ľ. Hlinová, členka Rady 

SABP, zástupca CPŠ UK v Rade 

MŠVVŠ SR, Rada ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, E. 

Mendelová, členka, zástupca CPŠ UK v Rade 

MŠVVŠ SR, expertná skupina pre debarierizáciu škôl, E. Mendelová, členka 

SAAIC, pracovná skupina Inklúzia, E. Mendelová, členka 

 

CPŠ tiež spolupracovalo na riešení odborných úloh s niektorými inštitúciami - NÚCEM 

(prístupnosť testovacích batérií), všetci pracovníci CPŠ; SCIO (zabezpečenie testovania pre 

znevýhodnených účastníkov), pracovníci CPŠ; SAAVŠ (spolupráca na príprave Národného 

študentského prieskumu) E. Mendelová, M. Stankovičová; SAAIC (prístupnosť e-

dokumentov pre nový Erasmus+), M. Stankovičová. 

Práca v projektoch 

Medzinárodný Erasmus+ project, MobiDeafDict, 2018 – 2021 (CPŠ partner projektu) Sign 

Languages Dictionary as a Tool for Language Education and European Mobility of Deaf 

Students, R. Vojtechovský, ukončenie projektu. 

KEGA 018UK-4/2019 – Rozvoj algoritmického myslenia ťažko zrakovo postihnutých žiakov 

základnej školy, aktivity: spolupráca na tvorbe dátových súborov k metodickému materiálu, 

testovanie úloh pre súťaž iBobor (kategória Nevidiaci); M. Stankovičová 

  

https://www.skn.sk/sabp
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9 Podporné činnosti 

 Akademická knižnica UK 

Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „AK UK“) v roku 2021 poskytla služby 

11 028 registrovaným používateľom (z toho bolo 10 016 poslucháčov univerzity). AK UK sa v rámci svojej 

činnosti dlhodobo zameriava na dve hlavné obsahové línie: budovanie knižnično-informačného systému UK a 

sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov pre akademickú obec univerzity, vrátane podpory 

otvoreného prístupu prostredníctvom novobudovaného inštitucionálneho repozitára. Činnosť AK UK bola aj v 

roku 2021 negatívne ovplyvnená epidemickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19 a z nej 

vyplývajúcich obmedzujúcich opatrení, čo sa na jednej strane prejavilo určitým poklesom využívania 

prezenčných knižnično-informačných služieb, ale na strane druhej zvýšeným záujmom o elektronické služby. 

Budovanie knižnično-informačného systému 

AK UK je v rámci budovania knižnično-informačného systému producentom troch vlastných databáz: vytvára 

súborný online katalóg UK; databázu publikačnej činnosti zamestnancov univerzity a buduje inštitucionálny 

repozitár na sprístupňovanie publikácií a dát v rámci otvoreného prístupu.  

Pre spracovanie záznamov do katalógu a evidenciu publikačnej činnosti sa využíva knižnično-informačný 

systém VIRTUA. Obidve tieto databázy sú prístupné pre každého záujemcu bez obmedzenia prostredníctvom 

webovej stránky AK UK (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 k ostatným knižnično-informačným službám. V 

roku 2021 AK UK zaznamenala 595 675 virtuálnych návštevníkov. 

Súborný online katalóg fakultných knižníc obsahuje informácie o knižničných jednotkách, ktoré sa nachádzajú 

v knižničnom fonde jednotlivých knižníc súčastí UK. Väčšinu týchto dokumentov je možné prezenčne alebo 

absenčne vypožičať. Denne s databázou súborného online katalógu pracuje 108 zamestnancov knižníc 

súčastí UK. Katalóg obsahuje 557 352 bibliografických záznamov, t. j. titulov kníh, záverečných prác, časopisov 

a časopiseckých článkov, ku ktorým je pripojených 992 105 exemplárov (knižničných jednotiek – kn. j.). Počet 

dokumentov, ktoré sú spracované v súbornom online katalógu, sa každoročne významne zvyšuje. V roku 2021 

bol prírastok kn. j. 25 214. V akademickom roku 2020/2021 bolo z dôvodu pretrvávajúcej dištančnej výučby 

preferované odovzdanie záverečnej práce v elektronickej forme, ročný prírastok nových záverečných prác 

predstavoval 5 162 elektronických prác a len 713 printových prác. AK UK v roku 2020 pripravila a  v spolupráci 

s 10 fakultnými knižnicami (LF UK, JLF UK, FaF UK, PraF UK, FiF UK, FMFI UK, FTVŠ UK, PdF UK, RKCMBF UK 

a FM UK) získala akvizičný grant z Fondu na podporu umenia s názvom „Nové knihy pre knižnice – skvalitnenie 

knižničného fondu a podpora rôznych zložiek slovenského knižného trhu“ vo výške 19 500 eur, vďaka ktorému 

v priebehu roka 2021 dané fakultné knižnice nadobudli 1 216 nových knižničných jednotiek.  

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 súborný online katalóg. Z celkového rozsahu 

knižničného fondu na UK 1 507 394 kn. j. je v súbornom online katalógu spracovaných viac ako 65 % kn. j., čo 

predstavuje tzv. živý fond. Čitatelia majú možnosť cez internet nielen posielať elektronické žiadanky, ale si aj 

predlžovať výpožičnú lehotu a zistiť stav svojho výpožičného konta. Počas roka bolo zrealizovaných 292 164 

výpožičiek. V porovnaní s minulými rokmi vidieť určitý pokles, ktorý bol spôsobený predovšetkým 

obmedzeniami vyplývajúcimi z epidemickej situácie a s tým spojenou prevládajúcou dištančnou formou 

výučby. Aktuálny stav súborného online katalógu znázorňuje Tabuľka 37. 

http://vili.uniba.sk/
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Tabuľka 37: Súborný online katalóg UK – stav k 23. 2. 2022 

 Počet titulov  

v databáze 

Počet kn. j 

v databáze 

Prírastok 

v r. 2021 

Výpožičky 

v roku 2021 

LF UK 23 568 76 549 1 223 

 

51 060 

PraF UK 55 090 89 190 908 6 198 

FiF UK 217 099 308 637 6 607 53 547 

PriF UK 57 953 105 986 4 506 18 867 

PdF UK 49 430 85 402 1 830 4 292 

FaF UK 18 392 38 620 531 17 602 

FTVŠ UK 29 473 49 995 803 14 468 

JLF UK 16 854 59 984 1 498 32 114 

FMFI UK 33 460 62 171 2 658 10 520 

RKCMBF UK 11 522 15 820 180 1 446 

EBF UK 23 325 31 764 1 036 4 090 

FM UK 25 396 46 994 1 485 10 396 

FSEV UK 10 545 16 545 530 1 290 

AK UK 432 432 112  

UK* 557 352 992 105 25 214 292 164 

* Údaje za UK nie sú súčtom fakúlt, zahŕňajú aj údaje o počte záverečných prác v elektronickej forme, e-publikáciách a ich 
výpožičkách. 

Databáza publikačnej činnosti obsahuje informácie o publikáciách, ktorých autormi sú pedagogickí a 

vedeckovýskumní zamestnanci UK. Táto báza sa dá považovať „za výkladnú skriňu univerzity“. Keďže 

databáza 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 38. 

Tabuľka 38: Evidencia publikačnej činnosti UK za rok 2021 – stav k 23. 2. 2022 

 Záznamy 

s vročením 

2021 

Celkový počet 

záznamov 

Celkový počet 

ohlasov 

Celkový počet 

citovaných prác 

LF UK 1 845 75 849 162 111 14 174 

PraF UK 839 18 021 19 784 4 644 

FiF UK 1 069 53 871 57 446 13 719 

PriF UK 1 310 54 692 145 059 16 351 

PdF UK 540 25 679 22 994 5 655 

FaF UK 305 17 505 22 915 3 546 

FTVŠ UK 222 14 249 19 916 3 851 

JLF UK 770 28 341 56 357 6 021 

FMFI UK 754 30 444 107 384 8 565 

RKCMBF UK 100 6 274 4 692 1 352 

EBF UK 72 3 267 990 376 

FM UK 387 7 479 11 286 2 392 

FSEV UK 156 5 010 6 685 1 411 

UK* 7 953 351 000 638 237 84 681 

* Údaje za UK nie sú súčtom hodnôt za jednotlivé fakulty, niektoré záznamy sú spoločné pre viac fakúlt, keďže sa na nich 
podieľali autori z viacerých fakúlt UK.  
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Od roku 2018 sa údaje o publikovaných prácach primárne vkladajú do spoločnej databázy všetkých 

slovenských verejných vysokých škôl – CREPČ2 (https://app.crepc.sk), následne sa údaje preberajú do 

lokálnej univerzitnej databázy. Pre plynulú realizáciu prenosu, a teda aktualizáciu údajov v databáze 

publikačnej činnosti UK, bolo potrebné priebežne aktualizovať konverzný a prenosový softvér tak, aby odrážal 

zmeny v systéme CREPČ2. Súčasne sa udržiavala a dopĺňala aj potrebná metodika na paralelnú prácu s dvomi 

systémami (CREPČ2, VIRTUA). 

Databáza publikačnej činnosti v súčasnosti obsahuje 351 000 bibliografických záznamov 

o publikáciách a 638 237 ohlasov. Báza poskytuje údaje, ktoré sú jedinečným podkladom pre spracovanie 

rôznych analytických a hodnotiacich prehľadov zameraných na výstupy vedecko-výskumnej aktivity UK. 

Z databázy publikačnej činnosti sa pripravuje 27 rôznych druhov prehľadov publikačnej činnosti (pre knižnice, 

vedenia fakúlt, kvalifikačné postupy, ku grantovým žiadostiam a pod.). Počas roka 2021 bolo na základe 

požiadaviek vedenia UK a fakultných knižníc vypracovaných 6 950 výstupov a štatistických prehľadov. 

Popri publikačnej činnosti sa priebežne sleduje i umelecká činnosť vedecko-pedagogických zamestnancov 

UK. Evidenciu informácií o umeleckých výkonoch do Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti 

realizuje v plnom rozsahu Akademická knižnica UK, pričom okrem spracovania záznamov poskytuje autorom 

aj metodickú pomoc a konzultácie. 

Kompletnú prevádzku knižnično-informačného systému 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. Akademická knižnica UK – na základe 

požiadaviek fakultných knižníc – zabezpečuje školenia nových zamestnancov i preškolenia zamestnancov, ak 

vznikne takáto potreba. V tejto súvislosti treba uviesť, že knižnice majú problém získať kvalifikovaných 

zamestnancov, čo je dôsledkom nedostatočného finančného ohodnotenia a pomerne náročných pracovných 

požiadaviek. 

Sprístupňovanie externých informačných zdrojov – najvýznamnejšie databázy prístupné na UK 

AK UK pre akademickú obec univerzity zabezpečuje prístup k úplným textom 534 086 titulov elektronických 

kníh a takmer 57 000 titulov online časopisov.  

Väčšina elektronických kníh (434 414) je z kolekcií ProQuest Ebook Central Academic Complete a EBSCO e-

Book Academic Collection predplácaných z finančných prostriedkov univerzity, zvyšná časť je prístupná v 

rámci participácie univerzity na celoslovenskom projekte NISPEZ (Národný informačný systém podpory 

výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom). Gestorom uvedeného 

projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). 

Z portfólia online časopisov sa z finančných prostriedkov univerzity predpláca databáza časopisov Oxford 

Journals, kolekcia Arts and Sciences z databázy JSTOR, ATLA Religion Database, štyri databázové produkty 

American Psychological Association (PsycARTICLES, PsycBOOKS, PsycEXTRA, PsycTESTS), multiodborová 

kolekcia náučných a inštruktážnych videí Academic Video Online spoločnosti Alexander Street a unikátna 

štatistická platforma Statista.com. 

V rámci projektu NISPEZ mala univerzita počas celého roka 2021 prístup k cca 32 000 titulom časopisov v 

úplných textoch zahrnutých v databázach ProQuest Central, ACM (Association for Computing Machinery), 

Knovel, Science Direct, SpringerLink, Nature a Wiley. Súčasťou projektu NISPEZ je aj prístup k citačným a 

scientometrickým databázam Web of Science (platforma WoS zahŕňa: Web of Science Core Collection, 

Current Contents Connect, Journal Citation Reports, BIOSIS Citation Index a iné) a Scopus. 

Vďaka účasti na viacerých projektoch zameraných na spoluprácu knižníc mohla v roku 2021 akademická obec 

UK využívať aj ďalšie informačné zdroje – napr. Gale Cengage, Electronic Journals Library (EZB), DOAJ, 

SCOAP3 journals a ďalšie. 

Prístup do licencovaných databáz je zabezpečený z webovej stránky AK UK a je – v súlade s uzavretými 

licenčnými zmluvami – určený výhradne pre akademickú obec UK. Zo strany akademickej obce je pozitívne 

http://site.ebrary.com/lib/uniba/
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hodnotená možnosť pristupovať k informačným zdrojom aj z počítačov mimo UK formou tzv. vzdialeného 

prístupu (vyžaduje sa autentifikácia používateľa). V roku 2021 sa počet používateľov využívajúcich vzdialený 

prístup zvýšil o 1 003.  

V priebehu roka 2021 bolo zaznamenaných celkovo 554 165 vyhľadávaní v licencovaných informačných 

zdrojoch (27 databáz; z toho 17 zakúpených z prostriedkov UK, resp. fakúlt UK). Prehľad využívania vybraných 

elektronických informačných zdrojov v roku 2021 je v tabuľke 39.  

Tabuľka 39: Využívanie vybraných elektronických informačných zdrojov 

Využitie EIZ 2021 Vyhľadávania Úplné texty 

Platforma Web of Science 167 587  

SCOPUS 164 890  

EBSCO eBook 19 511 10 274 

ProQuest Ebook 36 144 14 044  

ProQuest Central 13 921 12 136 

Springer 11 190 77 632 

Nature 433 37 567 

Science Direct 49 341 208 083 

Oxford Journals 2 279 14 938 

JSTOR 14 049 24 431 

Wiley 4 884 53 165 

Statista 5 746 7 611 

Knovel 369 3 164 

APA 27 749 13 126 

ATLA 5 878 821 

Cambridge Core (skúšobný prístup) 1 523 3 205 

 

Ďalšie významné aktivity  

Dištančné vzdelávanie na UK a dočasné uzavretie knižníc v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 viedli 

k zotrvaniu informačných služieb AK UK prevažne v online prostredí. Vzhľadom na neustále sa meniacu 

situáciu zamestnanci AK UK počas roka nepretržite aktualizovali informácie o situácii v knižniciach a 

dostupných elektronických informačných zdrojoch pre používateľov na webových stránkach AK UK, Portáli 

informačnej a mediálnej gramotnosti Midas (http://midas.uniba.sk) a na sociálnej sieti Facebook. Priebežne 

sa realizovali hromadné úpravy výpožičných lehôt, platnosti žiadaniek, rezervácií a iných potrebných nastavení 

v knižnično-informačnom systéme. 

V roku 2021 AK UK zabezpečila 21 rôznych druhov skúšobných prístupov k licencovaným zdrojom, v rámci 

ktorých mali používatelia z UK k dispozícii úplné texty kníh, časopisov, dizertačných prác, videá, audionahrávky, 

rôzne vedecké nástroje a metodiky. AK UK identifikovala kvalitné voľne dostupné informačné zdroje, 

sumarizovala a sprístupňovala ich prostredníctvom svojich webových stránok (https://uniba.sk/o-

univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/dalsie-dostupne-

informacne-zdroje-na-podporu-samostudia/) a portálu Midas. Zároveň AK UK poskytovala online konzultačné 

služby pre používateľov. Počas roka 2021 bolo realizovaných cca 250 individuálnych konzultácií v režime 17/5 

a zodpovedaných viac ako 7 000 dopytov prostredníctvom elektronickej pošty. 

AK UK spolupracovala s autormi z fakúlt UK pri redakčnej úprave elektronických publikácií, ktoré boli následne 

sprístupnené cez Súborný online katalóg ako voľne dostupné. V súčasnosti je cez online katalóg 

sprístupnených viac ako 2 200 e-publikácií, ktoré mali spolu viac ako 25 000 prezretí.  

http://midas.uniba.sk/
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V rámci podpory otvoreného prístupu AK UK v roku 2021 pokračovala v implementácii a budovaní 

inštitucionálneho repozitára UK, fungujúceho na základe softvéru DSpace (https://dspace.uniba.sk).  

 Vzťahy s verejnosťou 

Komunikácia Univerzity Komenského je založená na troch pilieroch – tradícia, otvorenosť a zodpovednosť. 

Všetky komunikačné aktivity prispôsobuje svojmu postaveniu modernej európskej univerzity. Cieľovými 

skupinami komunikácie sú študenti a zamestnanci UK, široká verejnosť, uchádzači o štúdium či vedeckí 

a výskumní partneri. V roku 2021 bola aj oblasť vzťahov s verejnosťou poznamenaná koronakrízou. Značná 

časť pôvodnej agendy ostala obmedzená iba na online priestor. Univerzita Komenského aj počas druhého roka 

pandémie vystupovala ako proaktívna a mienkotvorná inštitúcia a ovplyvňovala tak dianie v celej spoločnosti.  

 

Tlačové správy  

V roku 2021 vydala UK 65 tlačových správ a stanovísk, čo je o 17 správ viac ako v predchádzajúcom roku. 

Univerzita Komenského komunikovala najmä vedecké výskumy svojich vedcov (18 správ), protest proti novele 

vysokoškolského zákona (10), informovala o aktuálnom umiestnení v rebríčkoch hodnotenia kvality (7), ako aj 

o meniacich sa opatreniach pre výučbu a režim na internátoch počas pandémie (6). K najúspešnejším 

tlačovým správam patrili: V súvislosti s alkoholom má Slovensko aj jedno smutné prvenstvo, zistili odborníci 

z UK; Univerzita Komenského opäť protestuje proti novele vysokoškolského zákona; Výskum UK: Psychické 

zdravie študentov sa vplyvom pandémie zhoršilo, UK v zlatej lige za vzdelávanie v rebríčku Round University 

Ranking a COVID-19 ovplyvnil aj nákupné správanie Slovákov a Sloveniek. UK tiež médiá informovala aj o 

návštevách nositeľa Nobelovej a nositeľa Pulitzerovej ceny, ako aj o online podujatiach pre záujemcov o 

štúdium, o podpore pre mladých vedcov, postdoktorandov či študentské spolky. Prezentovala tiež novú 

vizuálnu identitu a novinky na internátoch. UK zodpovedala 303 otázok zo strany zástupcov médií, najviac 

otázok pochádzalo z RTVS, TV Markízy a TASR.  

 

Tlačové konferencie 

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy zorganizovalo 3 tlačové konferencie a 1 spoluorganizovalo. Dňa 22. 2. sa 

konala prvá online tlačová konferencia vôbec. Vďaka živému vysielaniu na Facebooku si ju pozreli aj študenti, 

zamestnanci a verejnosť. Na tlačovej konferencii univerzita predstavila výskum psychického zdravia 

študentov počas pandémie, ktorý realizovali odborníci z LF UK a FiF UK.  

Dňa 14. 8. sa konala tlačová konferencia o novej vizuálnej identite UK. 

Dňa 13. 10. UK zorganizovala tlačovú konferenciu k návšteve nositeľa Nobelovej ceny Kipa Thorna.  

Dňa 28. 10. spoluorganizovala UK tlačovú konferenciu so Slovenskou rektorskou konferenciou o výhradách 

vysokoškolských reprezentácií k novele zákona o vysokých školách. 

 

Časopis Naša univerzita 

Počas roka 2021 vyšlo spolu päť čísiel časopisu, podarilo sa teda dodržať stanovenú dvojmesačnú periodicitu 

aj napriek dlhému obdobiu protipandemických opatrení. Obmedzenia sme však reflektovali znížením počtu 

tlačených kusov. V pôvodnom plnom náklade (3 200 ks) vyšlo len 1. číslo v akademickom roku 2021/2022, 

ostatné čísla vyšli v zníženom náklade: 3., 4. a 5. číslo akademickom roku 2020/2021 v náklade 1 000 ks, 2. 

číslo v akademickom roku 2021/2022 v náklade 300 ks. Číslo 1 akademického roku 2021/2022 tlačilo 

Vydavateľstvo UK, ostatné čísla vydavateľstvo KO&KA. Všetky vydania časopisu sú dostupné aj v online 

podobe. 

Napriek zníženému nákladu sa časopis naďalej distribuoval v rámci Univerzity Komenského na všetkých 13 

fakultách, súčastiach a internátoch. Naďalej sa posielal do slovenských knižníc, na všetky vysoké školy na 
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Slovensku, vybrané gymnáziá, vybrané vysoké školy v zahraničí, vybraným slovenským médiám a iným 

inštitúciám vrátane Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centra 

vedecko-technických informácií SR. Redakcia tiež zabezpečovala zasielanie časopisu na domáce adresy 

záujemcom, ktorí o to požiadali.  

Vo februári vyšlo 3. číslo v akademickom roku 2020/2021, ktorého ústredná téma znela „Dokážeme odlíšiť 

mýty od faktov?“. Aprílové 4. číslo hľadalo odpovede na otázku „Kam nás posunul vesmírny výskum?“. Hlavnou 

témou 5. čísla, ktoré vyšlo v júni 2021, bol pohľad študentov na vzdelávanie, nielen v čase pandémie.  

K 1. septembru 2021 sa zmenilo vedenie redakcie časopisu, vedúcu redaktorku Eriku Hubčíkovú nahradila 

Barbora Tancerová. Zároveň časopis vyšiel v novej vizuálnej úprave, ktorá je v súlade s novou vizuálnou 

identitou UK. Aj preto bolo prvé číslo akademického roku 2021/2022 venované „novým začiatkom“ v 

najrôznejších oblastiach. Decembrové 2. číslo informovalo o návšteve nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Kipa 

S. Thorna na UK a venovalo sa svetovej vede u nás a postaveniu našej vedy vo svete.  

 

Monitoring médií 

V roku 2021 bolo v slovenských médiách monitorovaných spoločnosťou SLOVAKIA ONLINE uverejnených 

spolu 7 515 príspevkov o Univerzite Komenského v Bratislave. Z toho: 69,3 % web, 22,4 % print, 4,2 % TV, 4,0 % 

rádio. Monitorované témy: Univerzita Komenského (6 521 správ), rektor UK (465 správ), školstvo (529 správ). 

Sociálne siete 

UK aj naďalej komunikuje so širokou verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí. V roku 2021 disponujeme 

oficiálnym účtom na sociálnej sieti Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube a Twitter.  

Facebook 

Na konci roka 2021 mala facebooková stránka UK 27 886 fanúšikov, čo v porovnaní s predošlým rokom 

predstavuje nárast o 2 913 (11,66 %), a to bez finančnej podpory príspevkov. 

Počas roku 2021 sme uverejnili 450 príspevkov, ktoré reflektovali život UK, jej fakúlt a pravidelne sme prinášali 

novinky z vedeckého prostredia. Na prvé miesto s dosahom 207 210 sa dostal post s názvom „VYHLÁSENIE 

SLOVENSKÝCH VEDECKÝCH INŠTITÚCIÍ: DÔVERUJME VEDCOM A VEDKYŇIAM“. Druhým najúspešnejším 

postom za rok 2021 je video „Be International in Bratislava!“ s dosahom 71 807. Video s novou vizuálnou 

identitou UK sa umiestnilo na treťom miesto, s dosahom 40 286. 

So študentmi UK, uchádzačmi o štúdium a širokou verejnosťou aj naďalej komunikujeme prostredníctvom 

sociálnych sietí. V roku 2021 sme pokračovali v zodpovedaní otázok ohľadom opatrení, informácii z oblasti 

štúdia a režimu štúdia.  

Instagram 

Počet sledovateľov na sociálnej sieti Instagram bol k decembru 2021 9 637, čo predstavuje ročný nárast 

o 2 175 sledovateľov. V roku 2021 sme uverejnili 254 príspevkov, čo predstavuje ročný nárast o 100 

príspevkov. Najúspešnejším príspevkom za rok 2021 je „PROTEST PROTI NOVELE VŠ ZÁKONA“, s dosahom 

9 786. Druhým najúspešnejším príspevkom je novembrová „KONFERENCIA COP26“ s dosahom 8 779. Úspech 

mala aj súťaž o mikiny na Deň priateľov, vďaka čomu sa stala tretím najúspešnejším postom s dosahom 8 394. 

Okrem samotných príspevkov sa prezentujeme aj prostredníctvom „stories“ (24-hodinové príbehy), kde sú 

uverejnené najaktuálnejšie informácie z prostredia UK. Priemerný počet videní pri stories je cca 3 000. Na 

Instagrame vychádzajú aj pravidelné rubriky ako „JA SOM UK“ či „Vedu majú v rodine“. Ďalšie tohtoročné 

rubriky, ktoré boli medzi našimi sledovateľmi obľúbené, sú „Život na vysokej škole“ a „Deň žien a dievčat vo 

vede.“ Kampane na Instagrame sme zacielili aj na uchádzačov o štúdium, kde sme propagovali celouniverzitné 

DOD, ale aj jednotlivé DOD na fakultách. Študenti nás môžu kontaktovať prostredníctvom správ, komentárov 

a označení v postoch či stories. 
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LinkedIn 

V roku 2021 sme na pracovne orientovanej sieti LinkedIn prekročili hranicu 33 000 fanúšikov. Na konci 

decembra 2021 má profil UK 33 610 fanúšikov, čo je o 2 846 viac ako na konci roka 2020. Profil UK sa tak stal 

druhým najsledovanejším slovenským profilom na tejto sieti vôbec. Najväčší dosah v roku 2021 mal príspevok 

s ocenením Zuzany Baťovej. Rovnako úspešné bolo aj 102. výročie UK a treticu najúspešnejších príspevkov 

uzatvára Michal Fečkan, ktorý patrí k 1 % najcitovanejších matematikov na svete.  

YouTube 

UK má na svojom YouTube kanáli dokopy 336 videí. V roku 2021 sme publikovali 112 nových videí a má 2 190 

odberateľov (ročný nárast o 870). Najsledovanejším videom za rok 2021 sú „Promócie lekárskej fakulty UK“ s 

počtom 4 400 zahliadnutí. V roku 2021 sme rozdelili svoje videá do ďalších kategórií ako „Protest proti novele 

VŠ zákona“, „Online deň otvorených dverí na UK“ a „AmosFest 2021“. Do svojho repertoára sme pridali aj videá 

pre uchádzačov, ktoré nájdete vo videorubrike „Študuj na Univerzite Komenského v Bratislave“.  

Twitter  

Je to najmladšia sociálna sieť UK, na ktorej figuruje od 1. mája 2020. Komunikuje na nej prevažne v angličtine 

s cieľom osloviť najmä zahraničné publikum – vedcov, zahraničných študentov a záujemcov o štúdium zo 

zahraničia. Obsah na tejto sieti je zameraný prevažne na vedu a výskum, pričom práve príspevky z tejto oblasti 

získavajú najväčšie interakcie. Medzi najúspešnejšie príspevky (tweety) patrí príspevok o výročí univerzity, 

príspevky o podpore postdoktorandov, nález a opis štúrika vedcami z Prírodovedeckej fakulty UK, výskum 

jaštera, ktorý poplietol vedcov, a publikačný úspech profesora Michala Fečkana z Fakulty matematiky, fyziky 

a informatiky UK. Na konci roka 2021 mala UK na tejto sieti 390 fanúšikov.  
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Podujatia 

Vzhľadom na protipandemické opatrenia bola väčšina hromadných podujatí v roku 2021 zrušená alebo 

presunutá do online priestoru.  

 

11. február – 25. ročník Dňa mladých farmakológov. Jubilejný 25. ročník bol venovaný priekopníkom 

slovenskej farmakológie profesorovi Františkovi Švecovi a profesorovi Pavlovi Švecovi. Podujatie 

organizovala Katedra farmakológie a toxikológie  FaF UK v spolupráci so Slovenskou farmakologickou 

spoločnosťou SLS.  

 

1. marec – Slovenský deň obezity 2021. Do 6. ročníka Slovenského dňa obezity sa zapojil aj Slovenský spolok 

študentov farmácie na FaF UK, ktorý v spolupráci so Slovenskou obezitologickou asociáciou pripravili kampaň 

„Pohybom proti obezite“. Cieľom tohto podujatia je upozorniť na rastúcu epidémiu obezity a nutnosť jej 

riešenia. 

 

11. – 25. marec – Prečo protest? Priamo z Auly UK nám naši odborníci odprezentovali online sériu prednášok 

v rámci protestu proti novele vysokoškolského zákona.  

 

15. apríl – Dobrotkov deň. 19. ročník webinára organizovala Katedra psychológie FiF UK, Ústav pre znaleckú 

činnosť v psychológii a psychiatrii a Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS.  

 

21. apríl – 1. medzinárodná konferencia HTA (Health Technology Assessment). Konferenciu organizoval 

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS) 

pod záštitou dekana LF UK. Konferencie sa zúčastnili aj zahraniční prednášajúci z Dánska, Kanady, Maďarska 

a Českej republiky. 

 

26. – 30. apríl. Študenti 2. ročníka Fakulty managementu UK pod vedením doc. PhDr. Paulíny Stachovej 

pripravili 5. ročník úspešného študentského podujatia Týždeň zodpovednosti.  

 

26. apríl – DNA DAY je jedinečný deň, kedy sa študenti, učitelia a verejnosť môžu dozvedieť viac o genetike, 

dedičnosti a o samotnej DNA. 25. apríl je oficiálnym dňom DNA a pripomína nám výročie dňa objavenia 

dvojšpirály DNA. Celosvetovo majú študenti možnosť prezentovať svoje vedecké projekty výskumníkom z 

odbornej oblasti, ako aj absolvovať rôzne prednášky. V roku 2021 sme si pripomenuli 68. výročie objavu DNA.  

 

18. máj – Zaži deň v koži vysokoškoláka opäť umožnilo budúcim vysokoškolákom nazrieť do zákulisia štúdia 

na našich fakultách a získať informácie z prvej ruky. Počas živých vstupov vám študenti ukázali pravú tvár 

štúdia na UK.  

 

24. – 25. jún – XLVI. Lekárnické dni Milana Lehkého Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. Online 

konferencia sa konala pod záštitou dekana Farmaceutickej fakulty UK. Téma podujatia bola „Život s COVID-

19“. 

 

7. júl – 25. august – Detská Univerzita Komenského 2021. Divadlo Aréna a Univerzita Komenského v 

Bratislave pripravili už 19. ročník Detskej Univerzity Komenského. Počas letných prázdnin mohli deti vo veku 

od 9 do 14 rokov objavovať a spoznávať nové témy formou vysokoškolských prednášok. Prednášajúcimi boli 

univerzitní profesori, docenti a vedeckí pracovníci. Detskí študenti si vypočuli osem prednášok. Podujatie DUK 

sa konalo prezenčne s obmedzenou kapacitou študentov pri dodržaní všetkých hygienických opatrení 

a jedenásty krát aj dištančne, formou živého streamovania prednášok v online priestore.  

 

2. – 14. august – 57. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Ústrednou 

témou prednášok bol Čas ako fenomén myslenia, hovorenia a konania v jazykovo-kultúrnom kontexte. 

Podujatie organizovalo Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS) FiF UK.  
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20. september – AmosFest 2021. Otvorenie akademického roka 2021/2022 sprevádzal počas celého dňa 

bohatý program plný diskusií aj koncertov. Študentom sa prihovoril rektor Marek Števček a dozvedeli sa, prečo 

a ako prešla UK k novej vizuálnej identite. V priamom prenose sa predstavili skúsení stand-upisti a uskutočnili 

sa 3 online koncerty.  

 

24. september – 15. ročník festivalu s názvom Európska noc výskumníkov. Univerzita Komenského na 

festivale predstavila svoj virtuálny stánok, v ktorom ponúkla ukážku videí a rozhovorov o vede. Podujatie sa 

konalo online.  

 

13. októbra – Držiteľ Nobelovej ceny vo fyzike Kip S. Thorne predniesol v Aule UK tému „Môj hlboký vzťah so 

zakriveným vesmírom: od čiernych a červích dier až po cestovanie v čase a gravitačné vlny“. Rektor UK Marek 

Števček mu na podujatí udelil Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského. 

 

26. októbra – Americký investigatívny novinár Matt Apuzzo vystúpil v Aule UK s prednáškou o politických 

útokoch, s ktorými sa počas svojej kariéry stretol. Z UK si odniesol Pamätnú medailu UK. 

 

30. september – Univerzita Komenského už po štvrtýkrát organizovala národné kolo vedeckých inovácií Falling 

Walls Lab Slovakia 2021. Svetové finále Falling Walls Conference sa uskutočnilo 7. novembra v Berlíne. 

Podujatie sa konalo online.  

 

10. november – Protestný pochod za slobodné vysoké školy. Pochod zorganizovala Študentská časť 

Akademického senátu FiF UK v mene študentov, ktorí negatívne vnímali dopady predloženej novely zákona o 

vysokých školách aj na samotných študentov. Protest bol vyjadrením podpory protestným aktivitám Univerzity 

Komenského s rovnakou požiadavkou, na ktorej sa zhodlo rozšírené prezídium Slovenskej rektorskej 

konferencie – aby ministerstvo stiahlo novelu z legislatívneho procesu.  

 

16. november – Univerzita Komenského v Bratislave spolu so Slovenskou technickou univerzitou (STU), Radou 

vysokých škôl (RVŠ) a Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) pripravila „Zodpovedný protest za slobodné 

univerzity“. K hlavným výhradám univerzít voči navrhovanej novele patrila hrozba priamej kontroly univerzít 

politickými nominantmi, strata kontroly nad majetkom a fakt, že novela nerieši skutočné problémy vysokého 

školstva.  

 

Veľtrhy pomaturitného vzdelávania 

Vplyvom pandemickej situácie prebehli v roku 2021 niektoré veľtrhy online alebo boli úplne zrušené. Napriek 

tomu sa organizátorom Veľtrhov pomaturitného vzdelávania Gaudeamus podarilo uskutočniť tieto veľtrhy 

fyzicky, a to aj napriek úprave štandardného formátu v prípade Slovenska. Vo všeobecnosti však všetky 

uskutočnené veľtrhy v roku 2021 poskytli priestor pre propagáciu fakúlt UK v Bratislave a jej fakulty.  

Veľtrhy vysokých škôl 

 26. január – 4. február – Kam na vysokú Poprad, Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov  

 4. február – Prednáškový deň Gaudeamus Univerzity Komenského v Bratislave 

 9. – 12. február – Virtuálne DOD Národné kariérne centrum  

 4. september  – Gymnázium A. Bernoláka, veľtrh vysokých škôl online 

 13. – 14. október  – virtuálne DOD Kam na vysokú (Čo sa u nás študuje a aké je uplatnenie?) 

 15. október  – Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni v Bratislave 
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 3. november  – Online veľtrh Studuj.to  

 4. november  – Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni v Nitre 

 23. – 26. november  – Veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudeamus v Brne  

 24. - 25. november  – Virtuálne DOD Kam na vysokú (Študentský život na VŠ) 

 15. - 16. december  – Virtuálne DOD Kam na vysokú (Ako zvládnuť prvý semester?) 

Protest proti novele VŠ zákona  

Univerzita Komenského v Bratislave počas roka 2021 protestovala proti pripravovanej novele zákona o 

vysokých školách. Návrh novely z dielne rezortu školstva výrazne okliešťuje akademické slobody a 

právomoci akademickej samosprávy. K hlavným výhradám univerzít voči navrhovanej novele patrí hrozba 

priamej kontroly univerzít politickými nominantmi, strata kontroly nad majetkom a fakt, že novela nerieši 

skutočné problémy vysokého školstva. 

„Základom autonómie má byť možnosť, aby si akademické záležitosti vlastnými vnútornými predpismi 

upravovali samotné vysoké školy. Akademická obec má byť rozhodujúcim hýbateľom vnútorných 

akademických záležitostí, pretože dokáže najlepšie posúdiť všetky nuansy zložitého a komplexného 

mechanizmu, akým vysoká škola nepochybne je. Implementácia navrhovaných zmien bude koncom 

princípov, ktoré jediné sú garantom slobody výskumu. Slobodné inštitúcie sú pre demokraciu to 

najpodstatnejšie – inštitúcie silné, svojbytné a autonómne. A medzi nimi na čelnom mieste majú byť 

vysoké školy,“ povedal rektor Marek Števček.  

Do otvoreného protestu proti politizácii verejných vysokých škôl vstúpila UK 1. marca 2021. V Aule UK sa 

uskutočnila séria protestných prednášok, na ktorých odborníčky a odborníci hovorili o základoch 

samosprávy, verejnoprávnosti či histórii akademických slobôd. Prednášky sú k dispozícii na YouTube. 

Myšlienku protestu podporila akademická obec, aj ďalšie univerzity a významné autority. Mnohí z nich svoj 

postoj vyjadrili v krátkych videách, tiež dostupných na YouTube. K predmetnej téme UK vydala 10 

tlačových správ a stanovísk. Protestné aktivity mali širokú mediálnu podporu naprieč mediálnym 

spektrom. 

V októbri 2021, keď rezort školstva predložil návrh novely, ktorý nerešpektoval výsledky rokovaní 

s predstaviteľmi vysokých škôl, UK obnovila protest. Dňa 8. novembra spustila Slovenská technická 

univerzita (STU), Univerzita Komenského v Bratislave, Rada vysokých škôl (RVŠ) a Študentská rada 

vysokých škôl (ŠRVŠ) petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách. Petícia 

získala za mesiac viac ako 20-tisíc podpisov. 

V novembri sa uskutočnili dva protesty. „Protestný pochod za slobodné vysoké školy“ sa konal 10. 

novembra na podnet Študentskej časti Akademického senátu FiF UK v mene študentov, ktorí vnímali 

negatívne dopady predloženej novely zákona o vysokých školách aj na samotných študentov. Protest bol 

vyjadrením podpory protestným aktivitám Univerzity Komenského s rovnakou požiadavkou, na ktorej sa 

zhodlo rozšírené prezídium Slovenskej rektorskej konferencie – aby ministerstvo stiahlo novelu z 

legislatívneho procesu. Dňa 16. novembra sa uskutočnil „Zodpovedný protest za slobodné univerzity,“ 

ktorý usporiadala UK spolu s STU, RVŠ a ŠRVŠ. Protestu sa zúčastnili tisícky študentov, členov 

akademickej obce aj verejnosti.  

Všetky aktivity, správy, videá a vyjadrenia sú zverejnené na stránke protest.uniba.sk, ktorá vznikla na 

podporu a zhromaždenie všetkých činností UK týkajúcich sa protestu. 

 

Unum Necessarium: Aktuality Univerzity Komenského 

 V roku 2021 UK pokračovala v odosielaní e-mailového spravodaja všetkým zamestnancom 

a študentom. Poslala 17 vydaní, ktoré boli prevažne pripravené v dvoch verziách – verzia pre 

zamestnancov a doktorandov a verzia pre študentov. Verzie sa navzájom líšili zložením vybraných 
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článkov, tonalitou úvodných textov a ilustračnými obrázkami. Prvé vydanie Unum Necessarium v roku 

2021 vyšlo 15. februára 2021. Počas celého obdobia bol výber textov ovplyvnený rozvíjajúcou sa 

pandémiou koronavírusu a súvisiacimi opatreniami. Najväčšiu čítanosť dosiahli opäť  články 

uvádzajúce nové vydanie časopisu Naša Univerzita, a to počas celého roka. Druhým najčítanejším 

článkom bol text približujúci rekonštrukciu internátu „Štúrak“. Tretím najčítanejším článkom bola 

pozvánka na otvorenie akademického roka spolu s festivalom Amosfest 2021.  

 

Projekty súvisiace s pandémiou 

 

Káva o deviatej 
Online diskusie počas akademického roka každý štvrtok o deviatej vznikli ako odpoveď na chýbajúci kontakt 

s kolegami. Rannú kávu si tak mohli vedychtiví diváci vypiť pri rozhovoroch Simony Šintalovej s vybraným 

výskumníkom z UK. Projekt z roku 2020 úspešne pokračoval aj v roku 2021, počas ktorého sme odvysielali 38 

častí. Témami rozhovorov boli napríklad rodové perspektívy v politike, kybernetická bezpečnosť, výskum 

teológov, profesia archeológa či priblíženie práce rektora Mareka Števčeka. 

 

SamoUK 
Univerzita vytvorila pre študentov na sociálnych sieťach Facebook a Instagram kampaň, v ktorej mohli zdieľať 

svoje fotopríbehy z dištančnej výučby. Tiež sa tu študenti mohli podeliť o vtipné zážitky, ktoré sa im stali v čase 

online vyučovania. 

 

UK v prvej línii 
Univerzita oslovila svojich odborníkov zo všetkých 13 fakúlt, aby predstavili aktivity, ktorými prispievajú 

k spoločenskej zodpovednosti v čase pandémie. Svoju pomoc predstavili epidemiologička, právnik, novinárka, 

teológ, psychologička, matematička, farmaceutka a ďalší. Videá sú prístupné na YouTube. 

 

Trénuj efektívne s Viktorom 
Chýbajúce hormóny šťastia v období pandémie môžu byť dôsledkom priberania a zlého stravovania. Ako sa 

tomu vyhnúť? V sérii videí s názvom „Ako sa udržať fit aj počas karantény“ radil Viktor Bielik z Fakulty telesnej 

výchovy a športu UK. Dostupné sú na YouTube. 

 

V.E.D.A. 
Ďalším videoformátom je rubrika, ktorej cieľom je prístupným jazykom na krátkej ploche do 4 minút predstaviť 

vedcov a ich výskumy širokej verejnosti. Nina Patyiová v nej vyspovedala odborníkov z UK a priniesla 

zaujímavé informácie priamo z vedeckého „backstageu“.  

 

Vedci zareagovali výskumami 
Pandémia koronavírusu priniesla nové výskumné príležitosti. Uvedieme niektoré z nich. 

Psychológovia a psychiatri z Filozofickej fakulty UK a Lekárskej fakulty UK zrealizovali výskum psychického 

zdravia študentov i zamestnancov počas pandémie. Psychológovia z Psychologickej poradne UK poskytovali 

poradenstvo počas pandémie aj online či telefonicky. 

Vedci z Vedeckého parku UK, Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK 

sekvenovali vírus od začiatku pandémie, vďaka tomu bolo možné sledovať evolúciu vírusu takpovediac 

v priamom prenose. Vďaka spolupráci s našimi vedcami, vyvinuli slovenskí vedci PCR testy na COVID-19, ktoré 

účinne identifikovali aj britskú mutáciu. 

Antropológ a psychologička sa výskumne venovali téme dôvery Slovákov v opatrenia voči COVID-19 

a vnímania hrozby koronavírusu. 

Nákupné správanie Slovákov počas pandémie skúmali zas vedci z oblasti geomarketingu. 

Mladí vedci UK vyvinuli náhradu pľúcnej ventilácie, ktorá môže pomôcť v krízových situáciách pacientom 

a doktorom, ktorí nemajú aktuálne prístup ku klasickej pľúcnej ventilácii.  



97 

 

 Centrum informačných technológií UK 

Centrum informačných technológií Univerzity Komenského (ďalej CIT UK) je centrálne financovanou súčasťou, 

zabezpečujúcou prevádzku a rozvoj informačných systémov s celouniverzitnou pôsobnosťou, odbornú 

starostlivosť o informačnú a komunikačnú infraštruktúru Univerzity Komenského a zabezpečenie IKT potrieb 

koncových používateľov Rektorátu a iných centrálne financovaných súčastí. Plný katalóg služieb, 

poskytovaných Centrom informačných technológií je k dispozícii na https://cit.uniba.sk/katalog-sluzieb a je 

priebežne aktualizovaný pri zavádzaní nových služieb do portfólia. 

Vzhľadom na plný rozsah vplyvu pandémie v kombinácii s bežnou šírkou zabezpečovanej agendy uvádzame 

výročnú správu CIT UK ako textovú prílohu č. 8 k tejto správe. Je taktiež publikovaná ako samostatný 

dokument, umiestnený na https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/dokumenty/vyrocne-

spravy-cit/.  

 Vydavateľstvo UK 

V roku 2021 pretrvávala mimoriadna pandemická situácia, ktorá natrvalo zmenila zažité spôsoby práce 

a vyučovania. Online priestor sa stal významným nástrojom a rovnocenným prostredím nielen v komunikácii, 

ale aj v pracovnom procese. V súvislosti s tým narástla požiadavka na vydávanie učebných textov a ďalších 

publikácií. Pre Vydavateľstvo UK to znamenalo zásadné zvýšenie produkcie – v roku 2021 spracovalo a 

vydavateľsky zastrešovalo 295 knižných titulov, časopisov, zborníkov a rôznych tlačovín (oproti 238 

v predchádzajúcom roku). Polygrafické stredisko PS, ktoré je súčasťou Vydavateľstva UK, využilo skúsenosti 

z prvého roka pandémie, ako bezpečne pokračovať v prevádzke, a naďalej bez prerušenia tlačilo knihy 

a tlačoviny podľa požiadaviek fakúlt a súčastí. 

V štruktúre vydávaných publikácií si podľa očakávania udržala vedúce postavenie vysokoškolská študijná 

literatúra, 156 vydaných titulov v minulom roku predstavuje neohrozených 53 % z celkovej produkcie (v 

predchádzajúcom roku 112 vydaných titulov = 47 %). Kategória acta, zborníky (46 vydaných titulov) a kategória 

monografie (37 vydaných titulov) si dlhodobo držia svoj podiel na úrovni 13 – 16 %. Kategórie iné a zborníky 

sú vykázané ako jedna kategória iné. Presnejšie rozdelenie titulov podľa typov ukazuje graf č. 17. 

Graf 17: Štruktúra produkcie podľa typu 

Produkcia Vydavateľstva UK odzrkadľuje množstvo a pestrosť študijných odborov na jednotlivých fakultách 

univerzity. Úzke špecializácie s obmedzeným počtom študentov si vyžadujú veľa rôznorodých titulov, ale 

vydávaných v nízkom náklade. Publikácie s vysokým nákladom sú typické predovšetkým pre lekárske 

a farmaceutické odbory. Z celkového počtu 283 titulov s ISBN vyšlo až 249 titulov v prvom vydaní, 
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v percentuálnom vyjadrení je to 88 %. Z celkového počtu spracovaných zákazok vyšlo elektronicky 119 

publikácií, čo predstavuje 40 %. Toto markantné navýšenie možno dať jednoznačne do súvisu s dištančným 

spôsobom výučby na univerzite.  

Najvyššia priečka v počte vydaných titulov patrí dlhodobo filozofickej fakulte, minulý rok to bolo 78 publikácií. 

Druhú priečku obsadila pedagogická fakulta s počtom 64 vydaných titulov, prírodovedecká fakulta a lekárska 

fakulta majú podobný počet publikácií (35 a 33), aktívna bola tiež fakulta manažmentu (18 titulov). Detailný 

prehľad podľa rôznych kritérií prináša tabuľka č. 40.  

Vo vydávaných tituloch vydavateľstva dominuje slovenský jazyk, druhým najčastejším jazykom je angličtina, 

v menšej miere vychádzajú aj tituly v maďarčine, ruštine, španielčine, nemčine, poľštine, francúzštine, objavujú 

sa tiež české, srbské, čínske, rumunské, latinské texty a texty v ďalších jazykoch. Veľa publikácií vychádza ako 

viacjazyčné tituly, ide predovšetkým o tituly pre pedagogické, prekladateľské a tlmočnícke odbory, ale aj 

o zborníky či časopisy.  

Tabuľka 40: Prehľad vydaných titulov podľa fakúlt 

súčasť 
študijná 

literatúra 
monografie 

Acta UC, 
zborníky 

ďalšie ročenky spolu 
1. 

vydania 
reedície tlač  online 

LF UK 29 0 1 3 33 25 8 26 7 LF UK 

PraF UK 0 0 2 0 2 2 0 2 0 PraF UK 

FiF UK 21 21 26 10 78 70 8 53 25 FiF UK 

PriF UK 24 4 3 4 35 33 2 19 16 PriF UK 

PdF UK 53 2 5 4 64 63 1 13 51 PdF UK 

FaF UK 5 0 1 1 7 7 0 2 5 FaF UK 

FTVŠ UK 0 1 2 2 5 5 0 4 1 FTVŠ UK 

JLF UK 4 0 0 1 5 1 4 5 0 JLF UK 

FMFI UK 0 0 3 5 8 8 0 6 2 FMFI UK 

RKCMBF UK 0 0 1 4 5 5 0 5 0 RKCMBF UK 

EBF UK 0 3 0 1 4 4 0 4 0 EBF UK 

FM UK 11 3 0 4 18 15 3 8 10 FM UK 

FSEV UK 3 3 2 1 9 7 2 7 2 FSEV UK 

CĎV 6 0 0 0 6 0 6 6 0 CĎV 

Iné 0 0 0 16 16 4 0 16 0 Iné 

Spolu 156 37 46 56 295 249 34 176 119 Spolu 

 

Odborná literatúra je náročná na grafické a tlačiarenské spracovanie. Autori pracujú s vizuálnymi prvkami, 

využívajú farebné schémy, viacvrstvové grafy, pútavé a zaujímavé obrázky, detailné mikroskopické a 

sonografické snímky, staré listiny a rytiny, mapy, farebné prvky a plochy, zvýrazňovanie textov. Obálky strácajú 

strohosť a monotónnosť, prevládajú farby, objavuje sa symbolika. Využívajú sa umelecké diela, vlastné 

nákresy, laboratórne snímky. Pár ukážok z minuloročnej tvorby: 
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Vydavateľstvo UK vydáva publikácie, ktoré idú do predaja prostredníctvom distribučnej siete 

zmluvných predajcov. Ide predovšetkým o učebnice a učebné texty. Medzi nepredajné tituly 

patria monografie a knihy financované z rôznych druhov grantov alebo iných zdrojov. Tie po 

vydaní idú objednávateľom, ktorí s nimi nakladajú podľa vlastného uváženia. Zborníky, 

časopisy a acta vydávané vo vydavateľstve sa nepredávajú a sú k dispozícii čitateľom na 

jednotlivých fakultách.  

V uplynulom roku prebralo Vydavateľstvo UK publikácie vydávané pre potreby Centra 

ďalšieho vzdelávania do svojho portfólia a zabezpečuje ich predaj. 

Pretrvávajúca pandemická situácia spôsobila, že kamenné obchody mali v priebehu roka 

menšie či väčšie obmedzenia týkajúce sa otváracích hodín, preto sa predaj presunul do 

online priestoru. E-shop spravovaný spoločnosťou UK Veda, ktorý hrá významnú úlohu v 
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online predaji publikácií vydávaných Vydavateľstvom UK, zápasil s technickými 

nedostatkami, ale umožňoval študentom aj v zahraničí dostať sa k potrebnej literatúre. 

Celkový počet predaných publikácií za rok 2021 bol 6278 ks (oproti 4693 v roku 2020). Graf 

č. 18 znázorňuje predaj publikácií v jednotlivých mesiacoch. 

Graf 18: Predaj publikácií v jednotlivých mesiacoch počas roku 2021 

 

Polygrafické stredisko UK 

Polygrafické stredisko UK, ktoré je súčasťou vydavateľstva, tlačí viac ako 90 % celkovej 

produkcie vydavateľstva, ktorá vychádza v tlačenej podobe, ročne sa toto číslo pohybuje 

okolo 150 titulov a 25 ďalších zákaziek. Väčšina publikácií sa tlačí na multifunkčných 

digitálnych tlačiarenských zariadeniach, staršie zariadenia sa využívajú na tlač textových 

dokumentov, ktoré nekladú nároky na grafické spracovanie. V minulom roku bola zakúpená 

nová digitálna tlačiareň na farebnú tlač, v roku 2022 je naplánovaný nákup digitálneho 

zariadenia na čiernobielu tlač. Polygrafické stredisko zabezpečuje aj výrobu tlačovín podľa 

potrieb a požiadaviek fakúlt a súčastí UK. Ide o rôzne formuláre, tlačivá, obalové spisy, 

podtlače diplomov, pozvánky, obaly, nálepky, rôzne brožúry, plagáty a pod.  

Akcie a udalosti 

Prezentačné akcie a výstavy, na ktorých sa Vydavateľstvo UK zúčastňovalo alebo plánovalo 

zúčastniť, boli podobne ako v predchádzajúcom roku kvôli pandemickej situácii zrušené 

alebo premiestnené do online priestoru (napr. Bibliotéka 2021, akcie UK a jednotlivých 

fakúlt).  

 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 
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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 2021 

- zrealizované výstavy kaktusov a jesenných plodov – Plody jesene, 

- usporiadanie troch letných koncertov v rámci Bratislavského kultúrneho leta 

v spolupráci s BKIS a Miestnym úradom Karlova Ves, 

- zabezpečenie a zrealizovanie odbornej praxe pre študentov stredných a vysokých 

škôl, 

- realizovanie ornitologických pozorovaní (spolupráca s Katedrou zoológie 

Prírodovedeckej fakulty UK), 

- participovanie na príprave oslavy 80. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty UK, 

- spolupráca so SNM na zoologickom a mykologickom výskume v areáli BZ UK, 

- cvičenia študentov Katedry botaniky PriF UK v Bratislave. 

- spolupráca s PriF UK v rámci učebného programu Zelená univerzita – 

zabezpečovanie praktickej výuky. 

 

Pracovisko BZUK Blatnica dlhodobo vykonáva výskum zameraný na postglaciálny vývoj 

krajiny, na druhovú a vegetačnú diverzitu Slovenska významných typov stanovíšť v kontexte 

alpsko-karpatsko-panónskeho priestoru. V rámci vedeckých projektov VEGA a nórskeho 

zahraničného projektu sa výsledky opierajú o intenzívny základný terénny výskum, získaný 

početný súbor fytocenologických snímkov, herbárových dokumentačných zberov i odberov 

fosílneho osteologického materiálu. 

Publikovaných bolo 5 karentovaných príspevkov v zahraničných časopisoch, 2 domáce 

karentované príspevky, 17 domácich nekarentovaných publikácií a kapitol v monografiách 

a 3 nekarentované zahraničné príspevky. 

V roku 2021 v BZUK Blatnica s podporou grantovej agentúry VEGA bol riešený projekt VEGA 

2/0119/19) „ Diverzita a distribúcia druhov a spoločenstiev v meniacom sa prostredí“. Ďalej 

medzinárodný projekt KEW „Conserving the endemic flora of the Carpathian region“ a 

medzinárodný projekt „Potrava výra v oblasti Trondheimu v Nórsku“. 

Publikované boli 3 karentované príspevky v zahraničných časopisoch, 3 domáce 

karentované príspevky, 16 domácich nekarentovaných publikácií a kapitol v monografiách 

a 1 nekarentovaný zahraničný príspevok. 

Za svoju výskumnú činnosť v oblasti jaskyniarstva bol Ján Obuch v r. 2021 ocenený štátnou 
ochranou prírody zlatou medailou. 
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Pracovisko sa podieľa na riešení množstva problémov ochrany prírody. 

Nezanedbateľná je aj práca v redakčných radách časopisov Acta botanica, Bulletin SBS, 

Zprávy České botanické společnosti, Slovak Raptor Journal, Jaskyne a hory, práca 

vo vedeckých radách, vedeckých spoločnostiach, v Nomenklatorickej komisii SBS. BZ UK 

spolupracuje s médiami, pri environmentálnej výchove v materských a základných školách, 

realizuje prednášky na UTV. 

 

 Psychologická poradňa 

Psychologická poradňa UK sa v ďalšom roku zasiahnutým pandémiou očividne stala veľmi dôležitou 

súčasťou, službou Univerzity Komenského. Možno tak tvrdiť na základe enormného zvýšenia záujmu o služby 

psychologického poradenstva a psychoterapie. 

Počet nových klientov, ktorí vyhľadali poradenskú služby sa opäť znásobil, z priemeru okolo 100 nových 

klientov ročne v rokoch pred pandémiou, to bolo počas tohto ďalšieho náročného roku 2021 viac ako 280 

nových klientov, ku ktorým treba prirátať ďalšie desiatky klientov, ktorí kontinuálne zostávajú v psychologickej 

starostlivosti z predošlých rokov. Keďže každý klient potrebuje osobitý počet sedení (niekomu stačí jedno, dve 

sedenia a niekto chodí aj dva, tri roky) v potrebnej frekvencii (raz týždenne, raz za dva týždne, raz za mesiac, 

alebo keď sa objedná), realizovalo sa v rámci Psychologickej poradne UK niekoľko sto osobných stretnutí s 

klientmi, omnoho viac online stretnutí s klientmi a niekoľko desiatok mailových a chatových konzultácií s 

klientmi. Môžeme teda konštatovať, že vyhľadávanie profesionálnej pomoci prechádza veľkou spoločenskou 

destigmatizáciou. 

Keďže záujem o poradenské služby celý rok stúpal, vedenie univerzity podporilo psychologickú poradňu 

a navýšilo personálne zabezpečenie o jeden celý úväzok. Ten bol rozdelený na dva pol úväzky a koncom leta 

boli do poradne prijatí dvaja noví pracovníci Mgr. Gabriela Kausichová a Mgr. Jakub Rajčáni, PhD. 

Štruktúra dôvodov a tém, pre ktoré záujemcovia zvyčajne vyhľadávajú Psychologickú poradňu UK, sa počas 

pandémie mení a vyvíja. Kým na jar 2020 počas prvej vlny lockdownu študenti prežívali psychicky veľmi 

náročné chvíle v dôsledku veľkej neistoty, izolácie a ďalších faktorov, v ktorých sa náhle ocitli, počas druhého 

pandemického roku sa symptomatológia prehĺbila smerom k úzkostným stavom a poruchám, depresívnym 

náladám a stavom, ako aj suicidálnym myšlienkam. Táto spoločenská situácia života v obmedzeniach vytvára 

frustráciu, ktorá je akcelerujúcim prvkom mnohých intrapersonálnych a interpersonálnych konfliktov. 

Preto klienti prichádzajú do poradne požiadať o profesionálnu pomoc s témami ako sú disharmonické vzťahy 

v rodine, konflikty v domácej izolácii, partnerstvo, sociálne vzťahy, vzťah k sebe, strata blízkej osoby, rôzne 

traumy, úmrtie rodiča alebo blízkej osoby, témy súvisiace s procesom osamostatňovania sa a životného 

smerovania, psychologická podpora popri psychiatrickej liečbe, úzkostné poruchy, stres, pocity straty 

životných istôt, pocity nezmyselnosti a bezmocnosti, smútku a skľúčenosti, suicidálne myšlienky, existenčné 

problémy, študijné problémy, neschopnosť sústrediť sa, strata motivácie učiť sa, strach z online skúšok a 

budúcnosti, pocity prázdnoty, sociálna izolácia, odlúčenie od priateľov a partnerov, prehodnocovanie spôsobu 

života, psychosomatické ťažkosti, hlavne problémy so spánkom, poruchy príjmu potravy a pod. 

Sedenia s klientmi sa  naďalej realizovali v online priestore ako aj prezenčne na pôde poradne v čo najväčšej 

miere, keďže osobný kontakt je považovaný za jeden z liečivých faktorov psychologického poradenstva, no 

takisto z dôvodu, že mnoho študentov nemalo možnosť vytvoriť si nerušené súkromné prostredie pre online 

stretnutia. 

V súčasnosti teda Psychologická poradňa UK ponúka niekoľko modalít psychologického poradenstva: 
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• Mailové psychologické poradenstvo realizované zaškoleným E- tímom študentov psychológie FiF UK 

a supervidované PhDr. Katarínou Ludrovskou, PhD. 

• Online psychologické poradenstvo (videohovory, hovory, chat) vykonávané skupinou dobrovoľníkov, 

absolventov psychológie, ktorí sú frekventanti psychoterapeutických výcvikov, supervidovaní v rámci 

svojich výcvikových inštitútov ako aj v rámci poradne Mgr. Barborou Kiczkovou PhD. 

• Expertné psychologické poradenstvo a psychoterapia, v online alebo prezenčnej forme, poskytované 

zamestnankyňami poradne Mgr. Barborou Kiczkovou, PhD. a PhDr. Katarínou Ludrovskou, PhD., Mgr. 

Gabrielov Kausichovou a Mgr. Jakubom Rajčánim, PhD. 

Pracovníčkam poradne teda okrem vedenia individuálnych poradenských sedení pribúda i zodpovednosť 

dohliadať na kvalitu intervencií zo stany pomáhajúcich študentov psychológie, a dobrovoľníkov, ktorú realizujú 

pravidelnými konzultáciami a supervíziami.  

Naďalej platí dôležitosť nezávislej pozície Psychologickej poradne UK, ako samostatného organizačného 

útvaru, ako bezplatnej služby predovšetkým pre študentov, doktorandov a zamestnancov UK. Treba takisto 

spomenúť, že je podporou pre mnohých zahraničných študentov. Nie je však nezvyčajné, že o služby poradne 

príležitostne prejavili záujem i študenti iných univerzít a vysokých škôl. Týchto študentov pracovníci poradne, 

v prípade voľnej kapacity, z hľadiska profesionálnej etiky tiež zobrali do starostlivosti.  

Ďalšie perspektívy poradne sú vo vytváraní modalít skupinového poradenstva a kariérneho poradenstva, čo by 

však vyžadovalo opäť personálne posilnenie Psychologickej poradne UK. 

 

 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. 

Personálne zloženie zamestnancov AUK 

 

K 31. decembru 2021 pracovali v AUK – 2 pracovníci s vysokoškolským vzdelaním v odbore 

archívnictvo a pomocné vedy historické na 100 % úväzok a 1 pracovník v odbore 

archívnictvo – história na 100 % úväzok, 1 pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore 

archívnictvo a pomocné vedy historické na 60 % úväzok, 1 pracovník s vysokoškolským 

vzdelaním v odbore muzeológia na 100 % úväzok, 1 pracovník s bakalárskym vzdelaním 

v odbore muzeológia na 60 % úväzok, 1 pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore 

informačné štúdiá a 1 odborný pracovník na 100 % úväzok. 

V období 1. august – 30. september 2021 pracoval na 60 % úväzok 1 pracovník so 

stredoškolským vzdelaním s maturitou. 

 

V uplynulom roku bola činnosť AUK zameraná na nasledujúce oblasti:  

 

1. Predarchívna starostlivosť  

 

a) Vyraďovacie konanie: AUK v roku 2020 dostal 7 návrhov na vyradenie registratúrnych 

záznamov zo šiestich univerzitných pracovísk. Zamestnanci AUK vykonali odbornú 



104 

 

archívnu prehliadku registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie na týchto 

pracoviskách UK: Registratúrne stredisko (ďalej „RS“) RS LF UK; RS PdF UK; RS FTVŠ 

UK; RS VI Mlyny; RKCMBF UK – Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre a 3 oddeleniach 

RUK – oddelenie personálnej práce; oddelenie vzdelávania, oddelenie vzťahov 

s verejnosťou; CĎV UK Modra – Harmónia. 

 

b)  Metodické usmernenie k odovzdávaniu a ukladaniu registratúrnych záznamov:  

v roku 2021 AUK poskytol metodické usmernenia k vyraďovaciemu konaniu 

k požadovaným častiam registratúry, resp. odovzdávaniu registratúrnych záznamov, 

k vybavovaniu správnej agendy a odbornej správe záznamov nasledujúcim správcom 

registratúr: RS LF UK; RS FTVŠ UK; RS PdF UK; RS FiF UK; podateľňa RUK; OVV RUK; 

OPP RUK; KA FiF UK.  

 

V roku 2021 AUK vo vybraných oblastiach odbornej správy záznamov: knižnica PriF 

UK; oddelenie projektov RUK; oddelenie správy nehnuteľností RUK; Kňazský seminár 

sv. Gorazda v Nitre; CĎV UK – ÚJOP; EBF UK.  

 

c)  Kontroly odbornej správy záznamov: v roku 2021 nevykonali pracovníci AUK žiadne 

kontroly odbornej správy záznamov na pracoviskách UK z dôvodu obmedzení 

v súvislosti s pandemickou situáciou Covid-19. 

 

d)  Preberanie archívnych dokumentov: v roku 2021 odovzdali do AUK archívne 

dokumenty nasledujúce pracoviská UK:   

• RS LF UK – odovzdalo 41 a. š. archívnych dokumentov (OS profesorov, docentov) z 

rokov 1970 – 2015/2016; 

• RS PdF UK – odovzdalo 56 a. š. archívnych dokumentov (zápisnice z vedenia fakulty, 

zápisnice z VR fakulty) z rokov 1980 – 2014 a 9 a. š. agendy AS PdF UK z rokov 1990 

– 2015; 

• RS FTVŠ UK – odovzdalo 33 a. š. archívnych dokumentov z činnosti OVVČaDŠ 

fakulty z rokov 1970 – 1999; 

• RS VI Mlyny UK – odovzdalo v rámci scelenia fondového oddelenia archívneho fondu 

2 a. š; 

• Oddelenie vzťahov s verejnosťou RUK – odovzdalo v rámci scelenia fondového 

oddelenia archívneho fondu Rektorát UK 2 a. š. archívnych dokumentov vybranej 

agendy z rokov 2010 – 2018;  

• Oddelenie personálnej práce RUK – odovzdalo v rámci scelenia fondového 

oddelenia archívneho fondu Rektorát UK 40 a. š. archívnych dokumentov z rokov 

2015 – 2019; 

• Oddelenie vzdelávania RUK odovzdalo v roku 2021 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) v počte 407 ks (Bc. 320 ks, Mgr. 76 ks, MUDr. 9 ks), 
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2 ks diplomov špecializačné štúdium za rok 2013, 3 ks evidencie vydaných diplomov. 

Na základe ods. 4 tohože príkazu prevzal AUK tiež odpisy diplomov absolventov 

bakalárskeho, magisterského a doktorské štúdia fakúlt univerzity za rok 2020 (v 

celkovom rozsahu 27 spisových dosiek – 2,57 b. m), odpisy rigoróznych diplomov 

FMFI UK (1 fascikel), JLF UK (1 spisové dosky), FiF UK (1 spisové dosky), odpisy 

diplomov o špecializácii FiF UK za roky 2016 – 2020 (1 spisové dosky) v celkovom 

rozsahu 0,04 b. m.  

• CĎV UK Modra – Harmónia – odovzdalo učebné pomôcky používané pri výučbe 

zahraničných študentov v rámci ÚJOP.  

 

e)  Vedenie spisov o fondoch: AUK pokračoval vo vedení spisov o fondoch, do ktorých 

sme zaradili návrhy na vyradenie tých súčastí univerzity, ktoré ich archívu predložili 

(RS LF UK, RS PdF UK, RS FTVŠ UK, RKCMBF UK – KS sv. Gorazda v Nitre) spolu 

s rozhodnutím MV SR – OAR.  

 

f)  Akvizičná činnosť: V roku 2021 AUK nekúpil a ani nedostal ako dar žiadne archívne 

dokumenty.  

 

2. Evidencia archívneho dedičstva  

Na úseku evidencie archívneho dedičstva SR sa 2 pracovníčky (Mgr. Mária Grófová  

a Mgr. Jana Macounová, ktorá edituje prírastky archívnych dokumentov v aplikácií MV SR – 

OAR AFondy) archívu venovali evidencii archívnych dokumentov prevzatých a uložených 

v AUK. Evidencia sa vykonáva v elektronickej podobe vo forme evidenčných listov 

jednotlivých archívnych fondov a zbierok, zároveň aj v písomnej podobe vo forme knihy 

prírastkov. Za rok 2021 bolo prevzatých z fakúlt a súčastí UK archívnych dokumentov 

v celkovom rozsahu 183 a. š. a 2,71 b. m. 

 

3. Ochrana archívnych dokumentov 

 

a)  Pracovne a depozitáre: Priestory AUK boli umiestnené na jednom mieste – na 

Starých gruntoch č. 55. V sídle archívu na Starých gruntoch č. 55 má AUK pridelené 

miestnosti v  budovách č. 4 a č. 5 prepojených spojovacou chodbou. Na druhom 

podlaží budovy  

č. 5 je 5 pracovní, študovňa, miestnosť s príručnou knižnicou a 4 depozitáre, na 

prízemí je 5 depozitárov. Na prízemí budovy č. 4 má archív 2 depozitáre, na druhom 

podlaží  

6 depozitárov a 5 manipulačných miestností. Rozloha archívnych depozitárov 

a manipulačných miestností na Starých gruntoch č. 55 k 31. decembru 2021 bola 1 

019 m2.  

 

4. Ochrana múzejných predmetov 
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a)  Reštaurovanie žeziel dekanov fakúlt a kolán akademických funkcionárov: V rámci 

príprav 100. výročia univerzity sa rozhodlo o reštaurovaní všetkých 13 ks žeziel 

dekanov fakúlt UK a 1 ks žezla rektora UK, ako aj kolán akademických funkcionárov, 

plnením úloh v tomto smere bola nadriadeným prorektorom/prorektorkou pre rozvoj 

UK a kvalitu a prorektorom pre knižničné a informačné systémy a služby (KISS) 

poverená Mgr. Mária Grófová. V roku 2020 sa začalo verejné obstarávanie 

na realizovanie záverečnej etapy reštaurovania insígnií akademických funkcionárov 

UK v Bratislave. V roku 2021 boli reštaurované 3 kolany z EBF UK (2 ks kolany 

prodekanov fakulty, 1 ks predsedu AS EBF UK), 2 kolany z RKCMBF UK (2 ks kolany 

prodekanov fakulty) a opravené používaním roztrhnuté očká na kolanách rektora UK 

a predsedu AS UK. V rámci 100. výročí LF UK a FiF UK boli v klenotoch žeziel dekanov 

fakúlt obnovené pôvodné symboly fakúlt navrhnuté prof. Josefom Spilkom.  

b)   Konzervovanie kolán akademických funkcionárov: V roku 2021 prebehlo 

konzervovanie kolán akademických funkcionárov deponovaných v Archíve UK (14 ks) 

a na RKCMBF UK (1 ks nepoužívaná kolana dekana).  

 

5. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov a dokumentárnych zbierkových 

fondov  

 

a)  Triedenie, usporiadanie, inventarizácia archívnych dokumentov  

- archívny fond RUK, fondové oddelenie OVVČaDŠ – roztriedenie, usporiadanie 

a inventarizovanie ašpirantských spisov (CSc.) za roky 1970 – 1989 (1 396 spisov), 

doktorských spisov (DrSc.) za roky 1970 – 1989 (244 spisov), vloženie dekrétov do 

habilitačných a inauguračných spisov – cca 100 ks; 

- archívny fond Právnická fakulta UK – usporiadanie, inventarizovanie a škatuľovanie 

študijných spisov absolventov a neskončených 1955 – 1970 (185 a. š.);  

- archívny fond Lekárska fakulta UK, fondové oddelenie ŠO – inventarizovanie 

študijných spisov absolventov i neskončených z rokov 1990 – 1993 (90 a. š.); 

• Zbierka odpisov dokladov o vzdelaní UK v Bratislave – spracovanie Osvedčení 

o oprávnení používať akademický titul „magister“ z rokov 1990 – 1992 z viac ako 

18 000 záznamov (abecedné zoradenie, vypísanie spisovných obalov a včlenenie 

dokumentov do príslušných častí) za roky 1976 – 1984, t. j. 6 370 ks;  

- Zbierka plagátov – usporiadanie a inventarizovanie 2. časti (129 typov plagátov); 

- zaškatuľovanie 1 121 a. š. vysušených archívnych dokumentov deponovaných v B4, 

č. 32 vo viacerých archívnych fondoch; 

- zaškatuľovanie prevzatých archívnych dokumentov vo viacerých archívnych fondoch 

(60 a. š.); prebalenie a zaškatuľovanie odpisov dokladov o vzdelaní PriF UK po 

doplnení dodatkov k diplomom (Mgr. 2007, 2 a. š.); prebalenie odpisov dokladov 

o vzdelaní FM UK (Mgr. 2017) a FiF UK (Mgr. 2019 – 3 a. š.); preškatuľovanie 

a zašakatuľovanie odpisov diplomov po doplnení osvedčení o používaní 

akademického titulu „magister“ – 1975 – 1977 (35 a. š.) a 1980 – 1984 (29 a. š.); 

- zaškatuľovanie projektu Katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK (60. roky 20. 

storočia) – 126 a. š.; 
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- usporiadanie, vyčlenenie duplikátov a zoradenie a uloženie legislatívnych zväzkov do 

regálov: Zbierka zákonov + generálny register, index k zbierke (1919 – 2007); Školské 

zvesti/Zvesti MŠaK SSR (1920 – 1992); Úradné noviny, Úradné listy, Úradný vestník 

+ register, Ústredný vestník, Vestník MŠaK, Vestník MZaTV, Vestník ministerstva 

financií, Finančný spravodaj, Věcní vestník ministerstva národnej obrany, vestník 

ministerstva výstavby a verejných prác, Vestník – príloha časopisu lekářů českých, 

Vestník výskumného ústavu pedagogického Jána Amosa Komenského, Účetní 

evidence, Bezpečnosť a hygiena práce, štatistika a kontrola – 56,5 b. m; 

zaškatuľovanie registrov k zbierke zákonov a osobitné zákony viažuce sa 

k vysokoškolskému vzdelávaniu (2 a. š. – 0,22 b. m). 

 

b)  Triedenie, usporiadanie a prírastky archívnych zbierok  

 

i) Zbierky archívnych dokumentov  

 

(1) Zbierka diplomov 

I. 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 – 2017); 

II. Zbierka odpisov rigoróznych diplomov (1919 – 1950, 1966 – 2020) – prírastok v 

roku 2021 za roky 2018 – 2020 z FiF, FMFI, JLF, PdF; OV RUK ešte neodovzdalo 

rigorózne diplomy nasledovných fakúlt: FaF (2019 – 2020), FM (2018 – 2020), 

FSEV (2019), FTVŠ (2018), JLF (2019), PraF (2019 – 2020), PriF (2019 – 2020);   

III. Zbierka odpisov absolventských diplomov (1957 – 2020) – prírastok za rok 2020 

v roku 2021 je 2,57 b. m (29 balíkov); 

IV. Zbierka odpisov certifikátov (od 2011) a diplomov o špecializácii (od 2009) – OV 

RUK do 31. decembra 2021 odovzdalo odpisy certifikátov z LF UK z rokov 2016 

– 2020, odpisy diplomov o špecializácii z FiF UK z rokov 2016 – 2020, JLF UK 

z roku 2019 – 2020 a LF UK z rokov 2016 – 2020. OV RUK do 31. decembra 2021 

ešte neodovzdalo odpisy certifikátov z JLF UK z rokov 2019 – 2020 a odpisy 

diplomov o špecializácii z FaF UK z roku 2020. 

 

(2) Zbierka fotografií  

V zbierke fotografií, za ktorú do 31. januára 2019 zodpovedala M. Šmidáková, od 1. februára 

2019 Margaréta Hernando, sa nachádza cca 6 970 ks fotografií v papierovej forme a 826 ks 

negatívov, pričom prírastok v roku 2021 bol 194 ks papierových fotografií. V tejto zbierke 

fotografií sa nachádza tiež cca. 64 000 záberov na CD a DVD nosičoch z podujatí, pričom 

prírastok za rok 2021 nebol žiadny. Táto zbierka je vedená formou inventárneho súpisu 

a lístkového katalógu.  

V spolupráci s CIT a AK UK sa pripravuje projekt digitalizácie Zbierky fotografií Archívu UK, 

v roku 2021 sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí, ktoré definovali požiadavky 

archivárov a možnosti CIT a AK UK na ich participácii na tomto projekte.  
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(3) Zbierka plagátov 

Sústreďuje plagáty domácej i cudzej proveniencie s dosahom na UK, k 31. 12. 2021 

obsahuje 259 typov plagátov v počte 570 ks. V roku 2021 bolo usporiadaných 

a inventarizovaných 130 typov plagátov, za rok 2021 evidujeme 2 ks prírastkov. 

 

(4) Audiovizuálna zbierka 

Tvorí ju Zbierka videokaziet VHS a Zbierka audiovizuálnych dokumentov na filmovom páse.  

Za rok 2021 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.  

V roku 2021 AUK prevzal 2 ks USB s videozáznamom z podujatí UK (mp4). 

 

(5) Zbierka smútočných oznámení (parte) 

V roku 2021 bola vytvorená samostatná zbierka smútočných oznámení zamestnancov UK. 

Do 31. 12. 2021 bolo pri spracúvaní všeobecnej dokumentácie vyčlenených 32 typov 

smútočných oznámení, zbierka obsahuje 36 ks parte.  

 

(6) Zbierka historických indexov 

Obsahuje indexy domácej proveniencie v počte 246 ks, v roku 2020 bola zbierka 

usporiadaná a inventarizovaná. V roku 2021 nepribudol žiadny prírastok.  

 

(7) Zbierka obálok 

Postupne sa od roku 2008 sústreďovali obálky na jedno miesto, rozsah zbierky je cca. 0,70 

b. m, v roku 2021 bola roztriedená, nateraz nie je inventarizovaná. 

  

(8) Všeobecná dokumentácia 

Po preradení obsahuje 1 355 inventárnych čísiel spracovaných formou lístkového katalógu, 

od roku 2010 aj v digitálnej forme. Do nej boli v dávnej minulosti neodborne zaraďované aj 

archívne jednotliviny a špeciálna skupina spisov. V roku 2021 sa pristúpilo k odbornému 

spracovaniu tejto kolekcie, v prvom rade k triedeniu, nateraz bola rozčlenená kategória 

drobné tlače na 28 druhov obsahujúca 295 položiek so 498 ks. 

 

 

ii) Predmety múzejnej povahy Archívu UK  

 

(1)  Zbierka talárov akademických hodnostárov 

Zbierka vznikla v roku 2008, k 31. 12. 2021 obsahovala 91 ks talárov a 101, z toho je 63 ks 

talárov s pokrývkami hláv, 28  ks talárov bez pokrývok hláv, 38 ks pokrývok hláv bez talárov; 

prírastok v roku 2021 bol 3 ks talárov s 2 ks pokrývkami hláv. 

Od roku 2014 je na reverz zapožičaný 1 ks talára s pokrývkou hlavy z roku 1958 na PraF UK 

a vystavený v Súdnej sieni JUDr. Karola Planka, CSc., od roku 2020 je na reverz zapožičaný 
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1 ks talára s pokrývkou hlavy z roku 1958 na PriF UK a vystavený v rámci trvalej výstavy 

v budove dekanátu. Ďalšie dva taláre s pokrývkami hláv sú vystavené v rámci trvalej 

výstavky pred Aulou UK na Šafárikovom námestí. 

 

(2)  Zbierka medailí 

Zbierka medailí sa vyčlenila v roku 2011, obsahuje 21 typov medailí vydaných UK, 47 typov 

medailí vydaných fakultami UK a 122 typov medailí darovaných UK, resp. jej fakultám. Táto 

zbierka je vedená formou inventárneho súpisu a obsahuje 247 ks medailí. Za rok 2021 AUK 

prevzal 5 ks prírastkov.   

 

(3)  Zbierka plakiet a pamätných mincí 

Zbierka bola vyčlenená v roku 2019, obsahuje 2 typy plakiet a 1 ks pamätných mincí. 

Prírastok za rok 2021 nebol žiadny. 

 

(4) Zbierka marketingových a prezentačných predmetov  

Zbierka bola vyčlenená v roku 2021, marketingové predmety prevzaté pred uvedeným 

rokom ešte čakajú na odborné spracovanie.  

V roku 2021 bol prírastok 23 ks (z OVV RUK 10 ks marketingových a prezentačných 

predmetov, z PriF UK 6 ks marketingových predmetov, z FMFI UK 3 ks marketingových 

predmetov, z EBF UK 2 ks marketingových predmetov, 2 ks predmetov z iných univerzít 

a inštitúcií).  

 

(5) Zbierka akademických insígnií a pečatidiel  

a) znak a pečať so znakom – 0 

b) prsteň – 0 

c) kolany – 6 ks kolán dekanov fakúlt SU (1939 – 1945), 5 ks kolán akademických 

funkcionárov Vysokej školy pedagogickej v Bratislave z roku 1953, 1 ks kolany 

dekana FM UK z roku 1993 (?), 1 ks kolany dekana FSEV UK z roku 2004 bez 

privesenej medaily fakulty, 1 ks medaila na reťazi čestného doktora z roku 1993; 

artefakty kolán – 2 ks originálne spojovacie články s očkom z kolany rektora UK 

(autor: Andrej Peter) boli počas reštaurovania kolany rektora UK v roku 2019 vložené 

do nej ako oddeľujúce články doplneného chýbajúceho medailónu so znakom FSEV 

UK; 1 ks článok s očkom z kolany rektora (autor: Andrej Peter), 1 ks článok z kolany 

dekana PraF UK (autor: Andrej Peter), 1ks poškodená agrafa z kolany prorektora, 1 

ks štátny znak ČSR z kolany rektora, 1 ks medaila s uškami na kolanu dekana FTVŠ 

UK, 1 ks medaila s uškom na trikolóru pre Dr. h. c. (autor: Andrej Peter), 2 ks medaila 

s uškom na trikolóru pre Dr. h. c. (autor: Ján Kulich); 

d) žezlá – 14 ks používaných žeziel UK, z toho deponované na EBF (1), JLF (1), RKCMBF 

(1) a v talárovni UK (11); 1 ks žezlo dekana PriF SU (1940 – 1945) bolo v roku 1982 

darované do SNM, neskôr dlhodobo zapožičané na základe zmluvy do vitríny trvalej 

expozície pred Aulou UK, v roku 2021 vrátené do zbierok múzea po nepredĺžení 

zmluvy zo strany univerzity; 
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artefakty žeziel – 1 ks znak ČSR z klenotu žezla rektora, 6 ks pôvodných kameňov zo 

žezla rektora s kovovými znakmi fakúlt LF UK, PraF UK, FiF UK, PriF UK, FaF UK, FTVŠ 

UK inštalovanými v roku 1969; 

e) zbierka pečatidiel – 12 ks typárií, 16 ks pečiatok, 2 kovové časti (averz, reverz) na 

suchú pečať, 1 stolové typárium Skúšobnej komisie pre učiteľov na stredných 

školách na suchú pečať, 1 stolové typárium na suchú pečať používanú na diplomy Dr. 

h. c. 

 

V roku 2021 do žiadnej časti tejto zbierky nepribudol ani jeden prírastok. 

 

(6)  Zbierka zástav a vlajok 

Zbierka bola vyčlenená v roku 2021 na základe prevzatia 5 ks zástav a vlajok z RUK. 

 

(7) Zbierka odznakov 

Zbierka bola vyčlenená v roku 2021 na základe prevzatia 1 ks odznaku, obsahuje niekoľko 

typov odznakov, zbierka čaká na svoje odborné spracovanie. 

 

(8) Zbierka učebných pomôcok používaných na UK  

Zbierka vznikla v roku 2015 a k 31. 12. 2021 obsahuje 72 ks predmetov prevzatých z FMFI 

UK, v roku 2021 pribudol z uvedenej fakulty 1 prírastok.  

V roku 2021 prevzal AUK z katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK 23 ks didaktických 

pomôcok a techniky. 

V roku 2021 prevzal AUK zbierku učebných pomôcok CĎV UK – ÚJOP pozostávajúcu 

z modelov rastlín, zvierat, častí ľudského tela a buniek, molekúl chemických zlúčenín 

a atómov, sady hornín, nerastov a minerálov, sadu motýľov, kostry človeka a zvierat, 

vysokoškolské skriptá, učebnice a knihy, sady výučbových transparentných fólii, filmy, 

videopásky, diafilmy a diapozitívy používané pri výučbe, fotografie bývalých študentov CĎV 

vybavenie chemického laboratória a pomôcok pri práci v laboratóriu, mikroskopy, sady 

pomôcok pre rozvíjanie reči, pomocný obrazový výučbový materiál, pomôcky na prezeranie 

diapozitívov a akustický rezonátor. Táto skupina predmetov sa momentálne triedi 

a spracováva vzhľadom na veľký počet jednotlivých predmetov. 

 

c)  Iné činnosti súvisiace s prácami na archívnych fondoch, archívnych zbierkach 

a zbierkach múzejnej povahy 

 

Zabezpečili sme podklady na objednanie špeciálnych papierov i archívnych škatúľ na 

ukladanie fotografií, negatívov a sklenených negatívov, zásaditých a nelepených škatúľ na 

špeciálne archívne dokumenty i predmety múzejnej povahy, na objednanie špeciálnych 

lepidiel pre potreby verejného obstarávania. 

 

6. Príručná knižnica AUK  
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Skladá sa zo štyroch častí. Za knižničný fond archívu do 31. februára 2019 zodpovedala 

Mária Šmidáková, ktorá odišla do penzie, odborné miesto knihovníčky sa nedarilo takmer 

dva roky obsadiť. Od 1. 1. 2021 pracuje na pozícii knihovníčky Mgr. Eva Veselská. V roku 

2021 bol naplánovaný harmonogram odborného spracovania prvej časti knižnice. 

 

6.1.  Knižnica 

Bola vedená formou inventárneho zoznamu a lístkového katalógu, k 31. decembru 2020 

obsahovala 3 939 kníh.  

V roku 2021 prebehla katalogizácia v roku 2020 prevzatého uzavretého knižničného fondu 

ZO KSS MFF UK (707 ks), katalogizácia darovaných (66 ks) i kúpených (44 ks) kníh 

a rekatalogizácia 485 ks kníh z príručnej knižnice Archívu UK a import údajov do online 

katalógu Akademickej knižnice UK. 

Prírastok do príručnej knižnice AUK za rok 2021 predstavoval 44 ks kúpených kníh v hodnote 

927,51 €. 

 

6.2. Skriptá vydané UK 

Táto časť knižničného fondu je vedená formou inventárneho zoznamu a lístkového 

katalógu, k 31. decembru 2018 obsahovala 2 605 titulov. Čaká na svoje odborné 

knihovnícke spracovanie. 

 

6.3. Zborníky fakúlt UK 

Táto časť knižničného fondu je vedená formou inventárneho zoznamu, k 31. decembru 2018 

obsahovala 1 365 titulov. Čaká na svoje odborné knihovnícke spracovanie. 

 

6.4. Brožúry 

Táto časť knižničného fondu je vedená formou inventárneho zoznamu, k 31. decembru 2018 

obsahovala 343 titulov. Čaká na svoje odborné knihovnícke spracovanie. 

 

6.5. Zbierka bulletinov a iných tlačovín  

Táto časť knižničného fondu čaká na svoje odborné knihovnícke spracovanie.  

V roku 2021 bolo rozriedených 1 197 ks novín, samostatných príloh bez novín a časopisov 

(ročníky 2011 – 2019 z OVV RUK) na základe názvu a periodicity 

 

 

7. Prístup k archívnym dokumentom  

 

7.1. Prístup k archívnym dokumentom štúdiom na základe bádateľského listu 

V roku 2021 bola bádateľňa archívu 5 mesiacov zatvorená kvôli pandemickej situácii Covid-

19, v čase čiastočného uvoľnenia opatrení predložili v čase od 26. mája 2021 do 25. 

novembra 2021 zamestnanci AUK archívne dokumenty a dokumentárny materiál 14 

tuzemským a 2 zahraničným bádateľom, ktorí študovali predložené archívne dokumenty 

počas 43 bádateľských návštev. V zmysle platnej smernice rektora UK č. 4/2010 boli 
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spoplatnené nasledovné služby: použite vlastného fotoaparátu v bádateľni v celkovej sume 

14,- €, vyhotovenie 320 listov xerokópií v celkovej sume 64,- €. 

 

7.2. Prístup k archívnym dokumentom formou potvrdenia na základe písomnej žiadosti 

V roku 2021 vydal archív na základe písomných žiadostí fyzických osôb a právnických osôb 

193 osvedčených dokladov z archívnych dokumentov. Z toho: 37 osvedčených potvrdení 

fyzickým osobám, 7 osvedčených potvrdení pre Sociálnu poisťovňu, 102 osvedčených 

odpisov absolventských diplomov, 14 osvedčených potvrdení o používaní akademického 

titulu „Mgr.“, 17 osvedčených kópií dodatkov k diplomom, 10 osvedčených kópií vysvedčení 

o štátnej skúške, 3 osvedčených výpisov študijných výsledkov, 1 osvedčený výpis zo 

študijného plánu, 1 raz náhradné doklady o vzdelaní, 1 raz iné doklady. 

 

Na poplatkoch za uvedené úkony spolu s poplatkami za fotenie a kopírovanie vybral AUK 

v zmysle platnej smernice spolu 5 613,-  € (tabuľka č. 1). V roku 2021 odpustil rektor UK  

1 žiadateľovi poplatok vo výške 33,20 €, z toho dôvodu mu bol žiadaný osvedčený doklad 

zadarmo vyhotovený a zaslaný, 1 žiadateľ poplatok vo výške 33,20 € neuhradil 

a požadované doklady mu neboli zaslané.  

 

7.3. Prístup k archívnym dokumentom formou zapožičania archívnych dokumentov  

Na vybavenie správnej a bádateľskej agendy Archívu UK v Bratislave boli z pracovísk UK (FiF 

UK) zapožičané 2 výpožičky, z EBF UK bola zapožičaná 1 výpožička (skenovanie fakultných 

tlačovín z rokov 1919/1920, 1921/1922, 1947/1948 pre potreby Archívu UK), z AUK bola 

zapožičaná 1 výpožička na skenovanie veľkorozmerných plánov do jubilejnej publikácie, 3 

výpožičky súviseli s ich reštaurovaním. 

 

Na vybavenie správnej agendy boli z Archívu UK zapožičané nasledovné zápožičky: OV RUK 

(Mgr. Peter Kutlák) 6 ks, OPP RUK (Ing. Jana Gúčiková) 2 ks, OŠV LF UK 1 ks. 

 

Pre potreby iných vydavateľstiev poskytol AUK do tlače fotografie na základe uzatvorených 

licenčných zmlúv so Slovenským centrom dizajnu v Bratislave a s Martinom Gregorom 

(PraF UK) za úhradu 230,- € na účet univerzity. 

 

7.4. Prístup k archívnym dokumentom formou rešerše  

Na vybavenie správnej a bádateľskej agendy Archívu UK v Bratislave boli z pracovísk UK (FiF 

UK) zapožičané 2 výpožičky, z EBF UK bola zapožičaná 1 výpožička (skenovanie fakultných 

tlačovín z rokov 1919/1920, 1921/1922, 1947/1948 pre potreby Archívu UK), z AUK bola 

zapožičaná 1 výpožička na skenovanie veľkorozmerných plánov do jubilejnej publikácie, 3 

výpožičky súviseli s ich reštaurovaním. 

 

Na vybavenie správnej agendy boli z Archívu UK zapožičané nasledovné zápožičky: OV RUK 

(Mgr. Peter Kutlák) 6 ks, OPP RUK (Ing. Jana Gúčiková) 2 ks, OŠV LF UK 1 ks. 

 



113 

 

Pre potreby iných vydavateľstiev poskytol AUK do tlače fotografie na základe uzatvorených 

licenčných zmlúv so Slovenským centrom dizajnu v Bratislave a s Martinom Gregorom 

(PraF UK) za úhradu 230,- € na účet univerzity.  

 

7.5. Vybavovanie ostatnej správnej agendy  

Pravidelné odovzdávanie a evidencia dokladov o ukončení štúdia absolventom, ktorí si ich 

neprevzali pri promócii. Za rok 2021 si originály dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 

prevzalo 77 absolventov, z toho 57 Bc., 19 Mgr., 1 MUDr. Napriek tomu zostáva v Archíve 

UK v Bratislave uložených 1 100 ks neprevzatých dokladov o vzdelaní (pozri tabuľku č. 2). 

Pre správnu agendu Ministerstva zdravotníctva SR vybavil archív okolo stovky dožiadaní  

z odboru zdravotníckeho vzdelávania, sekcie zdravia. 

 

8. Publikačná, propagačná a prednášková činnosť 

 

Pasívna účasť na konferenciách a odborných seminároch: 

Mgr. Mária Grófová: 1 zahraničná (online), 2 domáce (online + prezenčne) 

 

Publikované výstupy evidované AK UK: 

Mgr. Mária Grófová: 1  

Mgr. Margaréta Hernando: 1 

Mgr. Jana Macounová: 1 

 

Publikované výstupy neevidované AK UK (drobné tlače, web Archívu UK): 

Mgr. Mária Grófová: 1 

Mgr. Margaréta Hernando: 1 

 

9. Ďalšie aktivity pracovníkov AUK 

 

• spravovanie databázy Osôb, ktoré získali titul na UK (overovanie dát a opravy 8 

záznamov na základe 6 hlásení o chybách či nepresných údajoch), súčasne 

dopĺňanie tejto databázy o chýbajúce údaje o docentoch a profesoroch (20 

doplnených záznamov), komunikácia so zástupcom CIT UK (6 incidentov); 

- dopĺňanie databázy udelených titulov o tituly doc., prof., DrSc., ktoré dopisuje ručne 

na základe odpisov diplomov, resp. vymenúvacích dekrétov (uvedená agenda nie je 

súčasťou AiS); 

- digitalizovanie študijných programov jednotlivých fakúlt za roky 1950/1951 – 

1977/1978, v rozsahu 12 446 strán, ktoré sú bádateľom k dispozícii na stránke 

Archívu UK v Bratislave; 

- skenovanie fotografií a archívnych dokumentov použitých do pripravovanej 

publikácie k 100. výročiu vzniku FiF UK v Bratislave (221 ks); 

- príprava a retuš 151 ks fotografií, prekreslenie do vektoru 9 ks log študentských 

spolkov fakulty a 9 ks máp Bratislavy, Slovenska a Európy do publikácie k 100. 

výročiu FiF UK; 
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- fotografovanie zapožičaných medailí z FiF UK, retuš a úprava 36 ks fotografií, 

fotografovanie žezla LF UK a FiF UK po výmene klenotu – celok, polocelok, detaily, 

fotografovanie 2 ks kolán prodekanov RKCMBF UK – celok, polocelok, detaily;  

- výroba ochranného uloženia pre typáriá, textil, keramiku; 

- audit medailí UK pre kanceláriu rektora UK (správa z 2. 3. 2021) a audit talárov 

a insígnií UK pre rektora UK (správa z 26. 4. 2021); 

- súčinnosť pri audite hlavného kontrolóra UK o pečiatkovadlách (7. 10. 2021);  

- súčinnosť pri objasňovaní závažnej trestnej činnosti pre KR PZ SR (júl – august 2021);  

- zabezpečenie poslednej etapy reštaurovania akademických insígnií; 
- zabezpečenie čistenia talárov akademických funkcionárov a pokrývok hláv zo 

Zbierky historických talárov deponovaných v Archíve UK, ako aj čistenia a opráv 

používaných talárov akademických funkcionárov; 

- prevzatie projektovej dokumentácie Mlynská dolina od architekta so sídlom v Design 

Factory – 7 a. š.;  

- aktualizovanie webovej stránky Archívu UK. 

 

Príprava obrazovej prílohy s popismi fotografií a archívnych dokumentov (s. 440 – 451) do 

publikácie OZOROVSKÝ, Vojtech (ed.). Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave. II. časť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, 452 s., ISBN 978-

80-223-5295-6 (Mgr. Mária Grófová) 

 

V rámci úloh súvisiacich s 80. výročím vzniku PriF UK odovzdané texty troch kapitol do 

jubilejnej knihy venované rektorom univerzity pochádzajúcim z PriF UK, čestným doktorom 

navrhnutých PriF UK i emeritným profesorom PriF UK (rozsah 17 438 znakov) a 

zostavovateľské práce na zborníku z vedeckého sympózia pri príležitosti 80. výročia vzniku 

PriF UK (rozsah 186 989 znakov) (Mgr. Mária Grófová). 

 

V rámci úloh súvisiacich so 100. výročím vzniku FiF UK výber historických fotografií 

a archívnych dokumentov a odovzdanie textov 9 kapitol do jubilejnej knihy v rozsahu 

355 951 znakov, chýba dopracovať texty ešte 5 kapitol (Mgr. Mária Grófová). 

 

V rámci úloh súvisiacich so 40. výročím vzniku FMFI UK participácia na zasadnutiach 

pracovnej skupiny pripravujúcej oslavy výročia, na tvorbe scenára pre oslavy v Aule UK 

realizované dňa 18. októbra 2021 (Mgr. Mária Grófová). 

 

Participácia na výskumnej úlohe Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine 

týkajúcej sa uchovania a ochrany fotografických negatívov v domácich a zahraničných 

pamäťových inštitúciách – vyplnenie 5-stranového formulára s požadovanými dátami 

z Archívu UK dňa 2. augusta 2021 (Mgr. Mária Grófová). 

 

Konzultácie: 
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- pracovné online stretnutie s vedením FiF UK k 100. výročiu vzniku fakulty (18. 3. 

2021 16:00 – 19:00), s dekanom FiF UK (26. 5. 15:00 – 18:00; 10. 6. 13:30 – 

15:00), s prodekankou Szapuovou (kniha); 

- pracovné online stretnutia členov tímu pripravujúcich vedecké dejiny FiF UK (21. 

4. 16:30 – 18:45; 19. 5. 16:30 – 18:00; 10. 6. 12:00 – 13:30); 

- konzultácie s dekanom poverenou osobou k výskumu dejín PraF UK pri 

príležitosti 100. výročia vzniku fakulty a fotografickej dokumentácii (14. 6. 2021); 

- prípravné trhové konzultácie s firmami kvôli obstaraniu elektronickej správy 

záznamov (16. 6. – Prelom, s. r. o.; A.V.I.S. – 9:40 – 13:30; 17. 6. Dokumenta, a. 

s. – 12:30 – 14:00); 

- konzultácie s dekankou poverenou osobou k výskumu dejín PdF UK pri príležitosti 

75. výročia vzniku fakulty (október – november 2021). 

 

 

Tabuľka 41: Poplatky úkonov Archívu UK za vyhotovenie osvedčených dokladov o vzdelaní 

pre právnické a fyzické osoby, za služby bádateľom v roku 2021  

Rok 2020 
Úkony vystavené/zaplatené zaplatené € 
Osvedčené odpisy 102 ks/100 ks 3 320,00  

Osvedčené kópie 27 ks/27 ks 891,00  

Osvedčené potvrdenia 44 ks/37 ks 259,00  

Osvedčenia o Mgr. 14 ks/14 ks 378,00  

Osvedčené výpisy 4 ks/4 ks 146,00  

Náhradné doklady o vzdelaní 1 x 66,20 

Iné doklady 1 x 99,00 

Fotografovanie 2 x 14,00 

Študijné kópie 320 listov 64,00  

Rešerše 3 x 78,00 
Iné služby 2 x 67,80 
Licenčné zmluvy 2 x 230,00 
Spolu  5 613,00 

 

Tabuľka 42: Výkaz neprevzatých originálov dokladov o vzdelaní deponovaných v Archíve 

UK k 31. decembru 2021 

Doklady o vzdelaní Bc.    806 ks 

Doklady o vzdelaní Mgr.    194 ks 

Rigorózne diplomy      67 ks 

Diplomy MUDr.      13 ks 

Diplomy špecializačné        2 ks 

Diplomy vydané do roku 1990      18 ks 
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Spolu 1 100 ks 
 

 Učebno-výcvikové zariadenie Richňava 

Univerzitný areál rozprestierajúci sa na ploche deviatich hektárov v pohorí Štiavnických vrchov má svoje 

osobitné postavenie v pedagogicko-spoločenskom dianí našej univerzitnej obce. Úroveň technického a 

sociálneho vybavenia zariadenia získala postupne schopnosť poskytovať širšie možnosti kvalitnej výučby a 

príjemného oddychu. V roku 2021 bolo zariadenie z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie a následnej 

rozsiahlej rekonštrukcie UVZ zatvorené počas celého roka.  

Veríme, že nasledovné roky, hlavne po rekonštrukcii chaty, prinesú opätovný návrat všetkých milovníkov čistej 

prírody, príjemnej a pohostinnej atmosféry, ktorú sa Učebno-výcvikové zariadenie Univerzity Komenského 

snažilo vždy vytvoriť a ponúknuť. 

10. ROZVOJ UK 

V oblasti vzdelávania sú strategickými cieľmi UK posilnenie pozície najvýznamnejšej slovenskej univerzity, 

upevnenie postavenia vyhľadávaného a rešpektovaného partnera v celoeurópskom priestore 

vysokoškolského vzdelávania a orientácia na študenta a jeho potreby. UK chce byť univerzitou, ktorej hlas 

bude mať dôležitú váhu v spoločenskom dianí našej krajiny. Základným poslaním UK je rozvíjať a šíriť 

vzdelanosť, vedu a kultúru v spoločnosti a svojou tvorivou pedagogickou a vedecko-výskumnou prácou 

otvárať a prehlbovať nové horizonty poznania. Jednou z podmienok úspešného rozvoja a napredovania UK je 

proces internacionalizácie. UK chce byť otvorená zahraničným študentom, pedagógom a vedcom a súčasne 

chce podporovať našich študentov a zamestnancov, aby získavali svoje skúsenosti a zručnosti na prestížnych 

zahraničných univerzitách. Vzájomnou spoluprácou s partnermi z celého sveta má UK ambíciu pôsobiť ako 

univerzita rešpektovaná v globálnom meradle. 

Na UK študovalo v roku 2021 vo všetkých stupňoch štúdia (bakalárskom, magisterskom, doktorskom 

a doktorandskom štúdiu) 22 890 študentov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tento počet mierne 

narástol. Cieľom je udržať trend mierneho nárastu počtu študentov, osobitne v študijných programoch, ktorých 

absolventov je na trhu práce nedostatok. 

Od roku 2020 získali pedagógovia UK významné skúsenosti s online vzdelávaním, ktoré sa stáva doplnkom 

prezenčného vzdelávania s cieľom zvýšenie jeho kvality. 

Ponuka študijných programov 

UK v roku 2021 prijala vnútorný systém kvality, ktorého súčasťou sú aj pravidlá a postupy na pravidelné 

monitorovanie a hodnotenie kvality, aby študijné programy reflektovali najnovšie vedecké poznatky 

a požiadavky praxe a aby na nich vyučovali pedagógovia, ktorých vedecké výsledky korešpondujú 

s predmetmi, ktoré vyučujú. Všetky ponúkané študijné programy sú zosúlaďované so vnútorným systémom 

kvality a štandardami SAAVS pre študijné programy. Zosúladené študijné programy vychádzajú z najnovších 

poznatkov vedy a výskumu, tak aby profil ich absolventov spĺňal kritéria ich uplatniteľnosti na trhu práce. Do 

procesov úprav a hodnotenia kvality študijných programov sú zahrnutí aj zamestnávatelia a študenti. 

 

Budovanie všeobecne dostupného akademického prostredia 

Súčasťou starostlivosti o študentov je aj starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami. UK v Bratislave 

je lídrom v budovaní všeobecne dostupného akademického prostredia. Na UK je zriadené špecializované 

univerzitné pracovisko Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, ktoré nielen vedie evidenciu a 

poskytuje informačné a poradenské služby a podporu vzdelávania pre študentov so špecifickými potrebami 
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na UK, ale v zmysle zákona o vysokých školách plní funkciu metodického, znalostného a koordinačného 

pracoviska aj vo vzťahu k iným vysokým školám na Slovensku. Centrum je okrem svojej každodennej 

podpornej a poradenskej činnosti aj riešiteľom projektov na budovanie všeobecne dostupného akademického 

prostredia na UK. 

Detská univerzita Komenského 

19. ročník Detskej univerzity Komenského („DUK“) ponúkol prezenčné aj online štúdium. Prezenčne sa zapojilo 

120 študentov a online  celkovo 629 študentov, medzi ktorými boli aj deti z Českej republiky, Nemecka, Veľkej 

Británie, Ukrajiny či Rakúska. Prednášky boli zamerané na oblasti diplomacie, histórie, akademickej slobody,  

divadla,  epidemiológie a očkovania, športu, seniorom a sociálne slabým, ako aj zobreazovania malých vecí.    

Ďalšie vzdelávanie 

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave bude i naďalej pôsobiť ako 
oddelenie Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave a prispievať svojou činnosťou k účasti 
širokej verejnosti na programoch ďalšieho vzdelávania so zameraním na rôzne oblasti profesijného 
zaradenia, ako aj na programoch záujmového vzdelávania rôznych vekových skupín. Po odznení 
pandémie plánuje rozšíriť portfólio ponúkaných vzdelávacích programov podľa aktuálnych potrieb 
verejnosti a potrieb trhu práce. Ich ponukou a realizáciou bude vytvárať podmienky na rozvoj 
kariérnej dráhy a osobnostného rastu nielen študentov a učiteľov UK, ale aj odborných 
zamestnancov, učiteľov, vychovávateľov štátnych a súkromných materských škôl, základných škôl, 
stredných škôl, obchodných akadémií, gymnázií, spojených škôl, detských integračných zariadení, 
ako i školských zariadení, ktorými sú centrá pedagogicko-psychologických poradní, príp. školské 
internáty, ďalej zahraničným účastníkom, krajanským učiteľom na slovenských školách v zahraničí 
a starším občanom.  

CĎV RUK ako člen Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku (AIUTA) a Európskej federácie 
starších študentov (EFOS) zastupuje UK a aktívne reprezentuje záujmy starších študentov. Tiež je 
členom Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie (SAACV), Asociácie inštitúcií 
vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD), Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku 
(ASUTV) a pridruženým členom Asociácie jazykových testovateľov v Európe (ALTE). 

Útvar jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP) CĎV RUK bude naďalej ponúkať vzdelávacie programy 
prípravy zahraničných študentov na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike a výučbu 
slovenčiny ako cudzieho jazyka. Učitelia aj študenti útvaru zvládli online výučbu a dištančne 
vzdelávanie zaradili ako súčasť riadneho vzdelávania na začiatku semestra, kedy študenti postupne 
prichádzajú na Slovensko. V roku 2022 plánujú ponúkať viac kurzov slovenského jazyka pre 
ukrajinských občanov. 

Veľký dôraz kladie ÚJOP CĎV na vzdelávanie krajanov, Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry 
a Mobilnú učebňu slovenského jazyka, rovnako na spoluprácu s Pedagogickým centrom Celoštátnej 
slovenskej samosprávy v Maďarsku. 

ÚJOP v rámci svojej edičnej činnosti reaguje na aktuálne požiadavky vzdelávania cudzincov 
v slovenskom jazyku a v odborných predmetoch. Na výučbu slovenského jazyka a odborných 
predmetov pripravujú lektori vlastné učebnice, učebné zdroje a materiály, ktoré aktualizujú podľa 
požiadaviek slovenských vysokých škôl na prijímacie skúšky. O učebnice je záujem zo strany 
verejnosti i jazykových škôl. 
 
Pracovisko ÚJOP-u bude naďalej poskytovať Testovanie jazykových kompetencií zo slovenčiny ako 
cudzieho jazyka v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky. ÚJOP usiluje 
o skvalitnenie výučby a testovania slovenčiny ako cudzieho jazyka. Inovácie vo vyučovaní, ako 
i zavedenie nových trendov a metód v jazykovom vzdelávaní a komunikatívnom testovaní sú našou 
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prioritou a hlavným cieľom práce na projekte Erasmus+. Od roku 2017 pokračuje pridružené členstvo 
v Asociácii jazykových testovateľov v Európe (ALTE).  
 
Aj Univerzita tretieho veku využila možnosti online vzdelávania v projekte Online Univerzita tretieho 
veku. Vzdelávanie s diskusiou a s cieľom udržať sociálny kontakt seniorov počas pandémie zastrešil 
projekt Online kaviareň seniorov, ktorý bol financovaný z projektu Erasmus+ SeLiD, zameraného na 
podporu rozvoja digitálnych zručností starších ľudí. V roku 2021 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí 
s odbornými prednáškami v zahraničí, týkajúcimi sa seniorského vzdelávania v Európe.  

Podujatie Letná bratislavská univerzita seniorov bude pokračovať v roku 2022 12. ročníkom opäť 
prezenčne s mierne zmeneným časovým harmonogramom. 

 

10.2 Veda a výskum 

Vysoká úroveň vedeckovýskumnej činnosti univerzity je základnou podmienkou kvalitného vzdelávania 

na univerzite a prispieva ku kvalite a k rozvoju celej spoločnosti. Dlhodobé rozvojové ciele UK v tejto oblasti 

smerujú do podpory vybraných oblastí výskumu so zásadným aplikačným potenciálom v spoločenskej 

a aplikačnej praxi, do podpory excelentného výskumu na báze medzinárodných štandardov, ktorý upevní 

postavenie UK ako rešpektovaného medzinárodného partnera pre vedeckovýskumnú spoluprácu v rámci 

Európskeho výskumného priestoru a do zvyšovania úrovne doktorandského štúdia. Kvalita vedy a výskumu je 

rovnako ako kvalita vzdelávania zabezpečovaná na UK aj prostredníctvom vnútorného systému 

na zabezpečovanie kvality. 

Oblasť vedy a výskumu je silnou stránkou UK, čo opakovane potvrdzujú mnohé objektívne hodnotenia, okrem 

iných aj hodnotenia medzinárodných rankingových agentúr, v ktorých si UK dlhodobo udržiava vo vysoko 

konkurenčnom prostredí svoje významné postavenie. 

Ako detailne informuje kapitola 2.1 Aktuálne umiestnenie UK vo svetových rankingových systémoch, UK si 

svoju medzinárodnú reputáciu potvrdzuje aj svojím stálym zastúpením v najvýznamnejších medzinárodných 

hodnotiacich rebríčkoch univerzít a vedeckých inštitúcií, väčšinou ako jediná zo slovenských univerzít. V roku 

2021 jej stabilnú pozíciu nenarušilo ani rozširovanie rebríčkov o nových členov, zmeny parametrov či 

metodologické zmeny. Popri celkových hodnoteniach bola UK viditeľná aj v čiastkových rebríčkoch 

hodnotiacich špecifické parametre výkonnosti vysokých škôl, respektíve jednotlivé vedné odbory. Keďže 

niektoré agentúry robia rebríčky aj na základe vyjadrení pracovníkov hodnotenej inštitúcie do budúcnosti sa 

zameriame na motiváciu našich zamestnancov k vyplňovaniu dotazníkov. 

Na UK pôsobí najvyššia koncentrácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku, ktoré v rámci 

svojich dvoch výziev identifikovala Akreditačná komisia. Viacúrovňovému hodnoteniu a náročným kritériám 

vyhovelo 26 špičkových vedeckých tímov z UK z celkového počtu 54 identifikovaných špičkových vedeckých 

tímov slovenských vysokých škôl, t. j. takmer polovica. To, že vedecké tímy pôsobiace na UK, špičkové 

v medzinárodnom meradle, sa aktívne podieľajú na vzdelávaní, je pre študentov podstatná informácia. Z fakúlt 

je najvyššia koncentrácia špičkových vedeckých tímov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK 

a Prírodovedeckej fakulte UK (spolu v obidvoch výzvach 9, resp. 8 tímov, vrátane dvoch spoločných) a na 

Filozofickej fakulte UK (5 tímov). Jesseniova lekárska fakulta UK má 3 špičkové vedecké tímy, Lekárska fakulta 

UK 2 tímy a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK má 1 tím. Identifikácia špičkových vedeckých tímov 

je ďalším nástrojom na diferencovanie vysokých škôl podľa kvality a dokazuje skutočnosť, že UK stojí na čele 

malého počtu rozpoznateľných vysokých škôl, ktoré obstoja v medzinárodnej konkurencii v širšom spektre 

oblastí výskumu. 

Na UK je etablovaných množstvo centier excelentnosti a kompetenčných centier (zoznam v prílohe č. 5) ako 

organizácií výskumu a vývoja, ktoré sú zapojené do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s pridanou 

hodnotou pre európsky výskumný priestor. Výsledky ich tvorivej činnosti sú určené pre hospodársku 

a spoločenskú prax v Slovenskej republike a premietajú sa aj do vzdelávania nových výskumných pracovníkov. 
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Podobne ako aj pri iných výzvach, ktoré viedli k vytvoreniu určitých organizačných alebo virtuálnych 

výskumných štruktúr, po skončení prvotnej fázy ich financovania následne podpora skončila. Tieto štruktúry 

sú v súčasnosti podporované z univerzitných alebo fakultných zdrojov.  

Špičkový výskum a najmä prepojenie s praxou pomáhajú na UK zabezpečovať aj vedecké centrá ako Vedecký 

park UK, BioMed v Martine a Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA).  

Prenos výsledkov vedy a techniky do hospodárskej a spoločenskej praxe je hlavným poslaním 

špecializovaného pracoviska Centra transferu technológií (CTT). Počas roka 2021 zaevidovalo CTT UK sedem 

oznámení pôvodcov o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva, ktorých pôvodcovia boli zamestnancami 

UK, realizovalo kroky smerujúce k priemyselno-právnej ochrane štyroch vynálezov na Slovensku (tri patentové 

prihlášky, jedna prihláška úžitkového vzoru), zabezpečilo rozšírenie priemyselno-právnej ochrany jedného 

vynálezu na medzinárodnej úrovni (konanie smerujúce k udeleniu európskeho patentu) a zabezpečilo 

udržiavanie viacerých vynálezov, vrátane zahraničných, v platnosti. Prostriedky na pokrytie poplatkov boli 

získané z národného projektu transferu technológií prostredníctvom UVP. V roku 2021 boli Univerzite 

Komenského v Bratislave udelené dva patenty. V roku 2021 v spolupráci s CVTI sme zrealizovali aktivity 

vedúce k vytvoreniu fakultných centier transferu technológií.  

Výskumnú spoluprácu UK s podnikateľskými subjektmi zabezpečuje Technologické centrum Vedeckého 

parku. Ku koncu roka 2021 pôsobilo v centre na základe zmluvy o spolupráci 18 spoločností a centrum 

evidovalo záujem aj ďalších spoločností. Záujem o spoluprácu presahuje v súčasnosti, priestorové, finančné 

a infraštruktúrne možnosti UVP. Z tohto dôvodu niektoré zo zaujímavých aktivít presmerovávame na fakulty 

UK. 

Aktivity tretieho špecializovaného pracoviska Inkubátora VP UK sa zameriavajú na systematický rozvoj 

podnikateľských znalostí, zručností a kompetencií študentov, zamestnancov a spolupracovníkov UK. Ďalej ide 

o spájanie ich výskumných a podnikateľských záujmov naprieč všetkými disciplínami a generáciami s cieľom 

zabezpečovať a podporovať komerčný transfer a kapitalizáciu vedeckých a technologických znalostí z 

akademickej pôdy UK do nových a životaschopných firiem, predovšetkým do inovatívnych startupov a spin-

offov. V tejto oblasti máme aj v UVP, ale aj na UK značné rezervy a aj s ohľadom na dlhodobý zámer jej budeme 

v najbližšom období venovať zvýšenú pozornosť.  

Činnosť Inkubátora VP UK v roku 2021 sa zamerala na organizáciu podujatí a workshopov s cieľom rozvoja 

podnikateľských znalostí, zručností a kompetencií, najmä študentov UK, a to prostredníctvom, cyklu 

prednášok z oblasti komercializácie výskumu v Life Science. Tieto aktivity boli previazane s projektom CRLIS, 

na ktorom UK participuje. Zároveň sa Inkubátor VP UK podieľal na realizácii podujatia SIA letný inkubátor. 

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 2021 úspešné 

pri získavaní grantov nielen z domácich grantových schém, ale aj v rámci európskych projektov a grantov. Hoci 

celková miera úspešnosti pri udeľovaní grantov v rámci programu H2020, ktorý ako najväčší výskumný 

a inovačný program EÚ spája všetky existujúce nástroje na podporu výskumu, vývoja a inovácií na úrovni EÚ, 

je relatívne nízka a v prípade Slovenska sa pohybuje okolo 13 %, v mimoriadne silnej medzinárodnej 

konkurencii sa podarilo uspieť ďalším riešiteľským tímom z UK. V roku 2021 pokračovala realizácia 5 

financovaných projektov, 6 bolo úspešne ukončených a pribudli 4 nové projekty.  

Aj v roku 2021 pokračoval veľký spoločný projekt UK a STU pod názvom ACCORD: Posilnenie univerzitných 

kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (celkový rozpočet 110,9 mil. eur, pre UK 55,6 mil. eur). 

Investície z projektu sú venované výskumným oblastiam biotechnológie a biomedicíny, pokročilé materiály 

a IKT na fakultách v Mlynskej doline (PriF UK, FMFI UK). 

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie financovaného z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov pokračovala v roku 2021 podpora projektov výskumno-vývojových kapacít (spolu 6). Výzvy na podporu 

dlhodobého strategického výskumu (vyhlásené v 2018, spolu 33 žiadostí) stále neboli vyhodnotené.  
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Z prostriedkov štátnej dotácie boli v roku 2020 financované projekty UK v celkovom objeme 10 953 133 eur. V 

porovnaní s uplynulým rokom sa podarilo získať aj 249 150 (pre rok 2021) eur na kapitálové výdavky v rámci 

výzvy APVV „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dôsledkov 

na obdobie rokov 2020 – 2021“. V domácich grantoch však dlhodobo absentujú prostriedky na kapitálové 

výdavky, čo spolu s nefinancovanými projektmi štrukturálnych a investičných fondov z rokov 2014 – 2020 

a starnutím vybavenia zakúpeného v rokoch 2007 – 2013 dlhodobo ohrozuje vedeckovýskumné kapacity. 

Administratívnu podporu, právne poradenstvo a profesionálny servis v projektovej činnosti poskytuje 

žiadateľom z UK niekoľko projektových centier pôsobiacich na fakultách (Lekárska fakulta, Filozofická fakulta, 

Prírodovedecká fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) a na centrálnej úrovni oddelenie projektov 

na Rektoráte UK. 

V súlade so strategickými cieľmi formulovanými v dlhodobom zámere, venovala UK v roku 2021 intenzívnu 

pozornosť aj ďalšiemu zvyšovaniu úrovne doktorandského štúdia. V roku 2021 boli takisto v spolupráci s STU 

a SAV podané dva projekty na zlepšovanie tzv. „mäkkých“ zručností (soft skills) doktorandov.  

Tvorivú činnosť mladých vedeckých pracovníkov, pedagógov a interných doktorandov vo veku do 30 rokov 

podporuje UK aj prostredníctvom vlastnej grantovej schémy Granty UK. V roku 2021 UK udelila grant 235 

projektom v celkovej sume 228 510 eur. Viaceré fakulty UK organizujú pravidelné konferencie doktorandov, 

v rámci ktorých majú príležitosť predstaviť výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti a možnosť diskutovať 

s kolegami a odborníkmi vo svojich odboroch. 

S cieľom posilniť internacionalizáciu UK bolo v roku 2020 prijaté rozhodnutie o vytvorení postdoktorandských 

pozícií na fakultách UK od roku 2020. Postavenie postdoktorandov upravuje smernica UK, ktorá rieši spôsob 

ich prijímania, finančného ohodnotenia a sociálneho zabezpečenia. Kvôli pandémii sa s realizáciou projektu 

začalo až v roku 2021. Z vypísaných 26 pozícií bolo obsadených 13 (PriF UK 6, FMFI UK 5, FiF UK 1, FSEV UK 

1). UK prispela 2/3 výdavkov na postdoktoranda. Zvyšná tretina prostriedkov ide z fakúlt, respektíve z grantov, 

na ktorých postdoktorandi participujú.  

V roku 2021 sa UK prihlásila ku kódexu a charte práv európskych výskumníkov a oznámila EK že začala proces 

vedúci k získaniu značky excelencie v oblasti ľudských zdrojov. Na riešenie tohto projektu získala UK rozvojový 

projekt HR4SR Tento proces bude zavŕšený v roku 2022, kedy v priebehu apríla budú EK zaslané všetky 

požadované dokumenty, vrátane akčného plánu, ktorý stanoví úlohy v tejto oblasti do budúcna.  

10.3 Riadenie, organizácia a infraštruktúra 

Dodatkom č. 2 k vnútornému predpisu č. 19/2019 sa od 1.1.2021 zrušilo Centrum ďalšieho vzdelávania ako samostatná 

hospodárska súčasť UK a stala sa oddelením pod Úsekom pre vzdelávanie a sociálne veci.  

 Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2021 schválená Akademickým 

senátom UK až 31. marca 2021. Rozpis dotácií zohľadňoval vzniknutú situáciu najmä z dôvodu  skracovania rozpočtu zo 

strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Detailné informácie o finančnom hospodárení univerzity 

poskytuje Výročná správa o hospodárení UK. 

V roku 2021 bola v zmysle konkretizácie ukazovateľov vytýčených v Dlhodobom zámere UK na roky 2021-2027 
vypracovaná a akademickým senátom schválená Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity 
Komenského v Bratislave na obdobie 2021 – 2030, vrátane kompletného auditu nehnuteľného majetku UK.  

V súlade s dlhodobým zámerom univerzity bol tiež vypracovaný aktualizovaný skutkový stav pasportizácie 
objektov a vytvorenie cenovej politiky nájmov UK, ktoré boli schválené AS UK.  

Za súčasti VM Ľ. Štúra, Mlyny a VI Družba boli vypracované investičné plány, ktoré budú každoročne 
aktualizované. 

 
V roku 2021 v rámci rekonštrukcie internátov Mlyny UK prebiehala finálna fáza prípravy komplexnej 
modernizácie a obnovy Výškového bloku B, rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier vo Výškovom bloku 
A,  rekonštrukcia striech a centrálnych jadier Átriových domkov, výmena okien a balkónových dverí vo 
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Výškovom bloku A.  V ŠD Družba je vo fáze prípravy modernizácia balkónových stien a okien na študentských 
izbách, ako aj komplexná rekonštrukcia kotolne.  
V procese prípravy je aj zmena využitia objektu na Starých Gruntoch č. 55, Bratislava a jeho adaptácia na 
materskú škôlku. Časový rámec realizácie rekonštrukcie je závislý na pridelení finančných prostriedkov 
z externých zdrojov. 
Vo VŠM Mlyny sa v roku 2021 realizovali viaceré rozsiahle investície s presahom do nasledujúcich rokov, napr. 
výmena a oprava balkónových zábradlí VB blok A, kompletná výmena okien a balkónových dverí VB blok A, 
rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier v blokoch B,H,K Átriových domkov. 
 
Univerzita v roku 2021 ukončila viaceré investičné projekty, z nich na súčastiach UK to boli rekonštrukcie 
Učebno-výcvikových zariadení Richňava a Modra – Piesok zamerané na zníženie energetickej náročnosti 
a odstránenie havarijných stavov objektov, ktoré budú slúžiť na vzdelávaciu a športovú činnosť študentov. Oba 
objekty budú taktiež poskytovať možnosti na rekreačné využitie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. 
Ďalej bola stavebne ukončená rekonštrukcia priestorov pre celouniverzitné Informačné centrum Comeniana 
UK na Štúrovej ul. č. 9.  
 
V rámci rekonštrukcie objektov študentských domovov bola ukončená výmena výťahov vo Výškovom bloku 
A a v Manželských internátoch, Modernizácia telocvične vo Výškovej budove blok E, VM Ľ. Štúra. V areáloch 
fakúlt boli v roku 2021 dokončené najmä nasledovné investičné akcie: Rekonštrukcia strechy a podkrovia 
bloku A a B budovy Pedagogickej fakulty UK, Šoltésovej 4, Centrum aktívneho starnutia FTVŠ a Rekonštrukcia 
budov v areáli Lekárskej fakulty UK. 

10.4 Spoločenská zodpovednosť 

UK ako priestor pre zdieľanie a šírenie poznatkov 

Univerzita Komenského aj v roku 2021 svojou činnosťou prispievala k udržateľnému rozvoju celej spoločnosti. 
Základným poslaním je rozvíjať a šíriť vzdelanosť popularizovaním vedeckých poznatkov, a to nielen medzi 
svojimi študentmi, ale i v radoch širokej verejnosti.  

Veda v médiách 

UK poskytuje relevantné mienkotvorné odborne fundované informácie a vyhlásenia pre verejnosť. V roku 2021 
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK vydalo 18 tlačových správ, ktoré verejnosť informovali o najnovších 
vedeckých poznatkoch od výskumníčok a výskumníkov z UK. Tieto tlačové správy boli podkladom k stovkám 
príspevkov, ktoré odzneli naprieč všetkými druhmi a typmi médií. UK predchádza tiež šíreniu nepravdivých 
alebo vykonštruovaných informácií, najmä vďaka aktívnej komunikácii s médiami a novinármi, ktorí sa na nás 
pravidelne obracajú, pokiaľ ide o potvrdenie alebo vyvrátenie tvrdení z rôznych oblastí vedy a výskumu.  

Držiteľ Nobelovej ceny v Aule UK 

Popredný svetový fyzik profesor Kip S. Thorne, držiteľ Nobelovej ceny vo fyzike za kritický prínos pre detektor 
LIGO a pozorovanie gravitačných vĺn, zavítal v roku 2021 na Slovensko. Na Univerzite Komenského vystúpil s 
prednáškou na tému: Môj hlboký vzťah so zakriveným vesmírom: od čiernych a červích dier až po cestovanie 
v čase a gravitačné vlny. Rektor UK Marek Števček mu na podujatí udelil Veľkú zlatú medailu Univerzity 
Komenského. Slávnostné odovzdanie Veľkej zlatej medaily Univerzity Komenského a prednášku prof. Kipa 
Thorna, nesledovala iba plná aula divákov, bola telemostom vysielaná aj do sál ďalších slovenských univerzít 
a prenášaná prostredníctvom live streamu aj širokej verejnosti. Podujatie organizovala Univerzita 
Komenského v Bratislave a Nadácia ESET. 

Trojnásobný držiteľ Pulitzerovej ceny navštívil UK 

Investigatívny novinár Matt Apuzzo vystúpil v Aule UK s prednáškou o politických útokoch, s ktorými sa počas 
svojej kariéry stretol. Venoval sa tiež nebezpečenstvám, ktoré hrozia slobodným médiám nielen v USA. Na 
záver mu v mene rektora Pamätnú medailu UK odovzdal prorektor pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk. 
Prednášku trojnásobného nositeľa prestížnej novinárskej Pulitzerovej ceny priniesla na Slovensko Univerzita 
Komenského v spolupráci s Nadáciou Tatra banky a Nadáciou Petit Academy.  

 

https://www.esetscienceaward.sk/sk/medzinarodna-komisia/kip-thorne
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ESET SCIENCE AWARD 2021 

Nadácia ESET už po tretí raz ocenila výnimočné osobnosti slovenskej vedy za ich vedeckú, výskumnú aj 
pedagogickú prácu. Odborníci z UK boli nominovaní v každej z kategórií. Do finále v kategórii Výnimočná 
osobnosť slovenskej vedy sa dostala Katarína Mikušová z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá získala cenu 
verejnosti za jej výskum tuberkulózy. Finalistom v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov bol Pavol 
Mikolka z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Venuje sa výskumu pľúcneho surfaktantu. V kategórii 
Výnimočný vysokoškolský pedagóg bol nominovaný Jozef Záhumenský z Lekárskej fakulty UK.  

Ocenenia v oblasti ďalšieho vzdelávania 

Vo svetovej súťaži AIUTA (Medzinárodná asociácia UTV) „The art of living under all circumstances“ sa 
úspešne umiestnili študenti Univerzity tretieho veku CĎV RUK: v kategórii Best color award získala Silver Award 
Mária Toroková, v kategórii Best painting získala cenu Exellence Award Božena Mrafková, v kategórii hudba 
získal v Best Theme Award cenu Silver Award Mojmír Kubík a v kategórii kreatívna tvorba získala cenu Best 
Original Awards Dagmar Hallonová. 

Európska noc výskumníkov 

Univerzita Komenského na festivale Európska noc výskumníkov 2021 predstavila svoj virtuálny stánok, v 
ktorom ponúkla ukážku videí a rozhovorov o vede. Viacerí odborníci a odborníčky Univerzity Komenského 
obohatili program noci výskumníkov: 

• Odborníčky z Prírodovedeckej fakulty UK Andrea Ševčovičová a Lucia Mentelová s prednáškou 
„Genetika na kolesách: Modelové organizmy v genetike“.  

• Zbyněk Kubáček z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK vysvetlil, „Na čo bolo treba presne 
rysovať?“  

• V diskusii „Byť výskumníčkou je úžasné!“ vystúpila Ľubomíra Tóthová z Lekárskej fakulty UK. 

• Darinu Malovú z Filozofickej fakulty UK ste si mohli vypočuť v diskusii „Ako ovplyvňuje veda tvorbu 
politík na Slovensku?“  

• Mayológ Milan Kováč z Filozofickej fakulty UK rozprával na tému „Bohovia a králi z dažďového pralesa. 
Zrod mayskej civilizácie“  

• Samuel Kováčik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK viedol webinár „Ako plynie čas“ od 
známeho z projektu Vedátor_sk. 

Falling Walls Lab Slovakia 2021 

Univerzita Komenského už po štvrtýkrát organizovala národné kolo vedeckých inovácií Falling Walls Lab 
Slovakia 2021. Mladí výskumníci, vedci a inovátori z radov študentov, výskumníkov, pedagógov, podnikateľov 
i profesionálov predstavili svoje inovácie. Podujatie poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, 
myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných disciplín a oblastí. 
Víťazom sa stal Matej Badin z Univerzity Komenského. 

Letné školy  

Pre online formu sa tento rok z dôvodu pretrvávajúcich preventívnych opatrení spojených so šírením COVID-
19 rozhodla letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. 

Ďalšie letné školy sa uskutočnili prezenčne pri obmedzenej kapacite alebo kombinovanou formou. 

Každoročná Detská Univerzita Komenského sa počas júla a augusta uskutočnila s menšou kapacitou – 120 
detí prezenčne – a pre ostatných záujemcov bolo zabezpečené živé premietanie. 

Druhý ročník letnej školy Ekonomika v kruhu, ktorú pripravilo Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný 
výskum na Fakulte managementu UK, sa uskutočnil prezenčne. 

Z dôvodu priaznivej pandemickej situácie počas leta bolo možné zorganizovať tradičné vzdelávacie podujatie 
pre seniorov Letná bratislavská univerzita seniorov, aj keď v obmedzenom počet účastníkov. Podujatie 
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organizuje Magistrát hlavného mesta Bratislavy v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania RUK už jedenásť 
rokov. Na podujatí prednášali odborníci z praxe, pedagógovia UK a lektori Univerzity tretieho veku CĎV RUK. 
Okrem prednášok týkajúcich sa života a minulosti Bratislavy, odznela prednáška na tému psychického zdravia 
v kovidovej a post kovidovej dobe, ktorá bola v tomto období pre seniorov vysoko aktuálna. Podujatie bolo 
nahrávané a zverejnené online na webových stránkach univerzity a magistrátu. 

Výnimočné aktivity študentov a pedagogické osobnosti opäť získali ocenenie  

Dvadsaťdeväť študentov a tridsať učiteľov, z toho jeden in memoriam, získalo tento rok ocenenie Univerzity 
Komenského v Bratislave pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva. Slávnostné oceňovanie sa ani v 
roku 2021 neuskutočnilo, pochvalu a poďakovanie za prácu si však študenti a pedagógovia odniesli tak ako 
po iné roky. Ocenení boli študenti zo všetkých fakúlt za ich výskum či mimoškolské aktivity a úspešnú 
reprezentáciu UK. Pedagógovia boli ocenení za podporu vedeckých, umeleckých či odborných aktivít svojich 
študentov. 

Noví profesori a profesorky 

V roku 2021 si menovací dekrét od prezidentky SR Zuzany Čaputovej prevzali títo noví profesori a profesorky: 
Iveta Herichová, odbor fyziológia živočíchov, PriF UK, Martin Sabol, odbor geológia, PriF UK, 
Jozef Záhumenský, odbor gynekológia a pôrodníctvo, LF UK, Róbert Brtko, rímske právo, PraF UK, 
Katarína Kalesná, obchodné a finančné právo, PraF UK, Juraj Šedivý, pomocné vedy historické, FiF UK, 
Juraj Vačok, správne právo, PraF UK, Dušan Velič, fyzikálna chémia, PriF UK, Martin Bednárik, inžinierska 
geológia, PriF UK, Ľubomír Čunderlík, obchodné a finančné právo, PraF UK, György Domokos, odborová 
didaktika, PdF UK, Alexandra Kolenová, pediatria, LF UK, Dušan Kostrub, predškolská a elementárna 
pedagogika, PdF UK, Viera Lehotská, röntgenológia a rádiológia, LF UK, Miroslav Lysý, teória a dejiny štátu 
a práva, PraF UK, Ľubomír Straka, patologická anatómia a súdne lekárstvo, JLF UK, Jozef Šidlo, patologická 
anatómia a súdne lekárstvo, LF UK a Barbara Ukropcová, normálna a patologická fyziológia, LF UK. 
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11. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY 

Univerzita Komenského v Bratislave ako vrcholná národná vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia na 

Slovensku, udržiava a rozvíja medzinárodné kontakty v rovine bilaterálnej i multilaterálnej. Aktuálne reaguje na 

trendy v európskom vzdelávacom priestore a vyvíja snahu rozširovať sféry svojho vplyvu v mimoeurópskom 

priestore, či už v rámci rôznych programových výziev alebo v rámci individuálnych partnerstiev. Od roku 2021 

v rámci schémy Erasmus+ úspešne rozvíja spoluprácu v rámci aliancie ENLIGHT, ktorá posunula možnosti 

spolupráce do novej dimenzie. Pre úspešné zvládnutie všetkých úloh a maximálne využitie potenciálu, ktorý 

táto spolupráca otvorila, bolo v rámci Úseku medzinárodnej spolupráce vytvorené Oddelenie ENLIGHT. Z 

hľadiska kvantitatívnych ukazovateľov (počet mobilít) naďalej dominujú na UK aktivity v rámci programu 

Erasmus+. 

Univerzitná aliancia ENLIGHT 
Aliancia ENLIGHT je európska sieť univerzít, založená na podporu kvality života, udržateľnosti a globálnej 

angažovanosti prostredníctvom transformácie vysokého školstva. Aliancia vznikla, aby pomohla budovať 

základy integrovaného európskeho systému vysokoškolského vzdelávania. 

Na Univerzite Komenského od januára 2022 je projekt riadený Oddelením pre Európsku univerzitu ENLIGHT na 

Rektoráte UK pod vedením prorektora medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave – doc. 

Mgr. Jozefa Tancera, PhD. 

Našimi zástupcami v študentskej sieti na rok 2022 sú Maxim Duleba, ktorý je doktorandom na Filozofickej 

fakulte UK a David Pavel Královič, doktorand na Prírodovedeckej fakulte UK. 

Konzorcium deviatich európskych univerzít spustilo svoju činnosť oficiálne 1. novembra 2020. Projekt 

umožňuje úzku spoluprácu univerzít z deviatich európskych krajín naprieč celou Európou: Univerzitu v Gente 

(Belgicko), Univerzitu v Bordeaux (Francúzsko), Univerzitu v Uppsale (Švédsko), Univerzitu v Groningene 

(Holandsko), Univerzitu v Baskicku (Španielsko), Univerzitu v Göttingene (Nemecko), Írsku národnú univerzitu 

v Galway, Univerzitu v Tartu (Estónsko) a Univerzitu Komenského v Bratislave.  

Cieľom aliancie je integrácia partnerských univerzít a umožnenie študentom získavať vysokoškolské vzdelanie 

kombináciou štúdia vo viacerých členských štátoch EÚ. A zdieľať vzdelanie na všetkých úrovniach v rámci 

siete ENLIGHT prostredníctvom flexibilných medzinárodných vzdelávacích ciest a zmiešanej mobility. Zároveň 

je ENLIGHT platformou pre vedeckú spoluprácu medzi pedagogicko-vedeckými zamestnancami spriatelených 

univerzít.   

Po úspechu projektov so slovenskou účasťou vo výzve Európske univerzity z roku 2020, ministerstvo školstva 

SR zverejnilo v októbri 2020 osobitnú výzvu pre vysoké školy zapojené do Európskej iniciatívy. Vláda SR 

pridelila Univerzite Komenského v Bratislave na projekt ENLIGHT dodatočné finančné prostriedky vo výške 

143 000 eur.  

Oficiálne verejné zahájenie ENLIGHT projektu na univerzitách sa uskutočnilo v marci 2021. Podujatie prebehlo 

online formou, pričom plánované aktivity, ktoré mali z hľadiska diseminácie celého projektu kľúčový význam, 

boli rozložené do piatich dní. Počas úvodného týždňa ENLIGHT usporiadala pracovné stretnutia, verejné 

prednášky o partneroch a regiónoch ENLIGHT a večerné podujatia, z ktorých každé bolo organizované jedným 

z deviatich partnerov ENLIGHT. Univerzita Komenského zorganizovala prednášku na tému „Prístup k rovnosti, 

inklúzii a diverzite na deviatich európskych univerzitách založený na dôkazoch“ od doc. Andreja Findora, 

povereného riaditeľa Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Inštitútu európskych štúdií. 

Celkovo sa rôznych online podujatí zúčastnilo 1 297 ENLIGHT a externých účastníkov. Z Univerzity 

Komenského evidujeme 84 zamestnancov a 27 účastníkov študentov. 

Štruktúra 
ENLIGHT vytvoril vlastnú štruktúru projektového manažmentu za úspešnú implementáciu, monitorovanie 

a štrukturálny rozvoj projektu. Do konca roka 2021 konzorcium ENLIGHT odovzdalo Európskej komisii 33 

percent konkrétnych výsledkov projektu.  
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Správna rada ENLIGHT (Board of Directors) pozostáva z deviatich prorektorov (alebo ekvivalentných pozícií) 

pre medzinárodné vzťahy a je posilnená projektovými manažérmi. V roku 2021 prebehlo štrnásť stretnutí. 

Projektová rada (Project Board), ktorá zodpovedá za monitorovanie celouniverzitnej internej participácie 

a aktivít rôznych výstupov projektu mala v roku 2021 pätnásť stretnutí. 

V rámci aliancie bol založený think tank, výmenná platforma akademikov a výskumníkov, medzi univerzitami 

ktorá zoskupuje šesť základných skupín na deviatich univerzitách. Platforma zastrešuje kurzy a vzdelávacie 

projekty s inovatívnou vývojovou pedagogickou metodológiou – učenie založené na výzvach. Inovatívne 

vzdelávacie projekty sa zameriavajú na problémy skutočného života a vyhľadávajú blízku spoluprácu 

s partnermi mimo akademického prostredia. Doposiaľ má think tank 92 členov. 

Na dosiahnutie svojich cieľov chce ENLIGHT zmeniť učenie aj vyučovanie, medzi hlavné priority bude patriť: 

Medzinárodné vzdelávanie pomocou flexibilných medzinárodných vyučovacích spôsobov učenia, ktoré budú 

kombinovať viaceré krátkodobé a dlhodobé virtuálne aj fyzické mobility v rôznych krajinách, učenie zamerané 

na výskum a riešenia aktuálnych a skutočných problémov sveta, spolu so sociálnymi a ekonomickými 

partnermi (živé laboratóriá, spoločné učenie, ...), transdisciplinarita kombinujúca prístupy viacerých disciplín 

a spoločenské hľadiská, všestrannosť spájajúca vedecké poznatky s prierezovými zručnosťami, ako sú 

interkultúrne povedomie, inkluzívne líderstvo a viacjazyčnosť.  

V súčasnosti prebieha podpisovanie dohody ENLIGHT Multilateral Agreement pre Erasmus mobility platni do 

akademického roku 2023/2024. Prijatie dokumentu veľkou mierou uľahči mobility pre študentov 

a zamestnancov partnerských inštitúcii a zjednoduší proces podanie dokumentov a uznávanie kreditov. 

Spoločná zmluva centralizuje spoluprácu na úrovni celej univerzity, ale pritom budú môcť všetky organizačné 

jednotky (katedry, fakulty)  využívať kontakty a ponuky Multilateral Agreement. 

Aliancia ENLIGHT založila v marci svoju doktorandskú sieť, ktorou sa prvýkrát podarilo spojiť deväť univerzít 

na úrovni doktorandského štúdia. V prvej fáze spolupráce každý partner poskytol globálny prehľad o svojej 

operatívnej štruktúre a identifikoval oblasti výskumu a zapojenia. Na spustenie ponuky doktorandských 

seminárov ENLIGHT doktorandská sieť následne vyhlásila výzvu na semináre.  

Regionálne Akadémie 
K 30. aprílu všetci partneri v ENLIGHT založili svoje regionálne akadémie. Regionálne akadémie spájajú 

ENLIGHT s miestnymi a regionálnymi aktérmi v rámci komunít každej partnerskej univerzity. Štruktúra vyzerá 

v rámci každej univerzity odlišne v závislosti od rôznych lokálnych špecifík. 

V rámci aliancie ENLIGHT má Univerzita Komenského už dvoch asociovaných partnerov: 

1. Magistrát Bratislava 

2. ESET 

Prostredníctvom pravidelného dialógu s mestami a regiónmi, organizáciami občianskej spoločnosti, 

priemyslom a obchodom bude ENLIGHT schopný identifikovať , ako naši neakademickí partneri vnímajú 

kľúčové témy, relevantné pre alianciu. Jedno zo stretnutí sa uskutočnilo 18. júna, nadviazalo na predošlé 

stretnutie partnerov Enlight „Komunity a univerzity“ počas úvodného týždňa v marci 2021. 

Plánujeme aktívne spolupracovať s mestami a regiónmi spriatelených univerzít. Doteraz sme k účasti na 

Regionálnej akadémii Univerzity Komenského pozvali viac ako 30 organizácií. 

Podujatia  
Realizované a prebiehajúce aktivity ENLIGHTu sú pravidelné semináre, workshopy, prednášky a aj stáže – 

organizované partnerskými inštitúciami ENLIGHT. Bohužiaľ, aktivity boli narušené obdobím ochorenia COVID. 

Mnohé stretnutia sa úplne zrušili a mobilita sa značne obmedzila. 

18. a 19. novembra sa však podarilo úspešne zorganizovať konferenciu Teaching and Learning Conference na 

univerzite v Gente. Konferencia sa zamerala na tému „Učme sa spolu a jeden od druhého – vzdelávanie na 

všetkých úrovniach univerzity. Akademici, študenti a zamestnanci všetkých deviatich partnerov európskej 

aliancie sa na tejto konferencii zúčastnili vyše 50 prednášok o inovatívnych metodológiách výučby. Účastníci 

mali príležitosť ukázať, ako sa dá učiť inak než tradične. 
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Počet účastníkov konferencie bol 174, Univerzitu Komenského reprezentovala delegácia deviatich 

zamestnancov. V rámci konferencie bola za Univerzitu Komenského prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. z JLF 

UK nominovaná na pedagogické ocenenie Teacher Award. 

Udržateľnosť 
3. decembra 2021 deväť rektorov aliancie ENLIGHT podpísalo spoločnú dohodu o udržateľnosti. Stalo sa tak 

počas plenárneho zasadnutia projektu ENLIGHT. Spoločným záväzkom k udržateľnosti chcú členovia 

superuniverzity ENLIGHT zdôrazniť, že budú prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju a budú pre spoločnosť 

príkladom svojimi konkrétnymi činmi v oblasti riadenia, vzdelávania a výskumu. „Týmto sa prepojenie deviatich 

univerzít stáva výrazne reálnejším. Univerzity budú v najbližšej dobe intenzívne rokovať, ako by sa mali 

vzájomne integrovať a akú veľkú mieru vzájomnej previazanosti chcú dosiahnuť,“ reaguje rektor UK Marek 

Števček. 

Dlhodobá vízia je, aby sa aliancia ENLIGHT do roku 2030 transformovala na integrovaný európsky systém 

vysokých škôl bez prekážok v štúdiu, vo výučbe či vo vzájomnej spolupráci.   

Bilaterálne a multilaterálne vzťahy  

Hneď na úvod treba skonštatovať, že celý rok 2021 bol poznačený pandémiou Covid-19, a to zásadným 

spôsobom. Prejavy pandémie a jej vlny viac-menej kopírovali situáciu z roku 2020, avšak s fázovým posunom 

oproti okolitým krajinám. Uvoľnenie opatrení, ktoré prišlo v letnom období, teda v čase útlmu akademických 

aktivít a najmä mobilít (prázdniny/dovolenky), neprinieslo žiaden efekt pre naštartovanie a realizáciu mobilít. 

Po otvorení akademického roka sme síce zaznamenali oživený záujem o realizáciu mobilít a aktivít v rámci 

rôznych schém (E+, bilaterálna spolupráca, ...), avšak v rôznom štádiu prípravy bola zase väčšina zastavená 

a odvolaná kvôli opätovnému sprísňovaniu opatrení. 

Podieľali sme sa na príprave prekladov textov a oznamov, ktoré prostredníctvom mailov alebo webových 

stránok UK  informovali o aktuálnych možnostiach a opatreniach. Pokračovali sme v práci na novej vizuálnej 

podobe a štruktúre webovej stránky pre zahraničných aj slovenských návštevníkov webu UK, v slovenskej aj 

anglickej verzii. Recipročná výmena učiteľov a študentov, ktorá sa uskutočňuje na základe bilaterálnych zmlúv, 

bola z dôvodov uvedených vyššie takmer nulová. Celkom sa uskutočnilo 16 mobilít. Taktiež boli zastavené 

všetky ad hoc pracovné cesty do zahraničia, rovnako aj účasť členov Vedenia UK a zodpovedných riadiacich 

pracovníkov na pravidelných mítingoch združení, ktorých je UK členom. Pokiaľ to bolo možné, prezenčná účasť 

sa nahradila virtuálnou. Tento stav pretrval až do konca roku 2021. OMV v priebehu roka mimoriadne aktívne 

komunikovalo so svojimi partnermi, s ktorými sme sa navzájom informovali o vývoji pandémie, prijatých 

opatreniach vo vzťahu k zahraničným študentom a pracovníkom. Zaznamenali sme zvýšenú ponuku rôznych 

webinárov a on-line mítingov zameraných na riešenie problémov, súvisiacich s pandémiou. Naďalej sme sa 

snažili rozširovať existujúce spektrum bilaterálnych univerzitných dohôd podpísaných Univerzitou 

Komenského. Pripravovali sme zmluvy s taiwanskými univerzitami National Chengchi University, National 

Cheng Kung University, National Tsing Hua University. Pracovali sme na novej zmluve s organizáciou Tokyo 

Foundation, ktorá je správcom štipendijného programu SYLFF pre doktorandov UK. Zmluva umožní, aby naši 

doktorandi využili štipendium na výskum bez povinnosti absolvovať pobyt na zahraničnej univerzite, čo 

doposiaľ nebolo možné. 

Pokračoval dialóg s reprezentantmi zahraničných zastupiteľských úradov. Len výnimočne však formou 

individuálnych pracovných návštev veľvyslancov na UK a účasťou rektora alebo členov vedenia na oficiálnych 

podujatiach na veľvyslanectvách a v rezidenciách veľvyslancov. Väčšinou išlo o mailovú komunikáciu, 

zasielanie štatistických údajov o občanoch tej ktorej krajiny a ich výskyte na území SR počas pandémie, 

spolupráca pri repatriácii, riešenie problémov v ubytovacích zariadeniach UK, riešenie domácej karantény  

a pod. V priebehu roka UK osobne navštívila delegácia z Iránskej ambasády so sídlom vo Viedni. Cieľom 

návštevy bolo okrem štandardných rozhovorov o možnej spolupráci aj odovzdanie knižného daru Filozofickej 

fakulte UK v perzskom jazyku. 

Oproti roku 2020, kedy sa plánované podujatie pre pandémiu a platné opatrenia muselo odvolať, sme boli 

úspešnejší v organizovaní prestížnej udalosti - návštevy a prednášky nositeľa Pulitzerovej ceny. UK tradične 

organizuje toto podujatie v spolupráci s Tatra Bankou a Petit Academy. V minulom roku sa na UK predstavil 
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bruselský korešpondent NYT Matt Apuzzo, ktorého návšteva bola plánovaná na rok 2020 a ktorý získal cenu 

dvakrát: v r. 2012 za zverejnenie informácií o Špionážnom programe NY policajného oddelenia, v r. 2018 za 

informácie ohľadne Trumpovej prezidentskej kampane a jej previazania na Rusko. 

Na podnet a v spolupráci s Holandským veľvyslanectvom sa v závere roka podarilo zorganizovať na pôde UK 

ďalšiu zo série Cleveringa lecture. UK navštívil profesor Leidenskej Univerzity, Kutsal Yesilkagit. V dôsledku 

zhoršujúcej sa pandemickej situácie a sprísňovaných opatrení sa jeho prednáška s diskusiou uskutočnila 

nakoniec v on-line priestore z audio štúdia UK a bola sprostredkovaná všetkým záujemcom zo spoločensko-

vedných fakúlt UK. Profesora K. Yesilkagita na UK osobne sprevádzala a prednášky sa zúčastnila aj J. E. 

Gabriella Sancisi. Ich oficiálne prijatie na pôde UK zrealizovala prorektorka Z. Kovačičová. 

V čase pandémie najlepšie obstála spolupráca s naším bezprostredným susedom Rakúskom. Napriek 

komplikáciám kvôli proti-pandemickým opatreniam sa podarilo zrealizovať jednu doktorandskú stáž na 

Viedenskej univerzite (Prírodovedecká fakulta, odbor anorganická chémia). S Univerzitou Innsbruck sa 

podarila realizácia študentských mobilít nasledovne: prijatie študentky v rámci magisterského stupňa štúdia 

(Prírodovedecká fakulta, odbor chémia), vyslanie  študentky v rámci doktorandského stupňa štúdia 

(Filozofická fakulta, odbor literárna veda) a jedno vyslanie v rámci magisterského stupňa štúdia (Filozofická 

fakulta, odbor marketingová komunikácia). Celkovo sme s Rakúskom realizovali študentskú mobilitu na 

základe bilaterálneho partnerstva v počte 4 semestrov. Pracovník Filozofickej fakulty z odboru muzikológia 

bol akceptovaný na 2-mesačnú hosťovskú profesúru na Univerzite Innsbruck, ktorej realizácia sa v dôsledku 

zhoršenej pandemickej situácie presunula do kalendárneho roka 2022.  

S Univerzitou Regensburg (Nemecko) bola bohužiaľ pre pandémiu COVID-19 dočasne pozastavená 

spolupráca na programe TANDEM (študentská vedecká práca spojená s mobilitou). Realizovala sa len 1 

(Filozofická fakulta, odbor germanistika) individuálna učiteľská mobilita v závere roka.  

Z Karlovej Univerzity v Prahe sme na krátkodobý pobyt v rámci bilaterálnej zmluvy o spolupráci prijali v roku 

2021 dvoch pedagógov a to na Prírodovedeckú fakultu a Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK.   

Nepriaznivá celosvetová situácia sa negatívne prejavila na všetkých typoch mobilít, výzvy sa buď pozastavili, 

alebo sa vybraných nominantov výziev nepodarilo na vybrané pozície vyslať, a to buď z dôvodu vládnych 

nariadení o pohybe osôb, alebo z dôvodu, že partnerské univerzity sa rozhodli neprijímať a nevysielať študentov 

zo/do zahraničia. Dvaja štipendisti SYLFF (z FM a FIF), ktorí mali absolvovať pobyty v zahraničí, dostali z 

dôvodu pandémie možnosť realizovať svoj výskum na Slovensku.   

Z Japonska sme prijali na 1-semestrálny študijný pobyt dvoch (2) študentov, z Gruzínska štyroch (4).  

Celkom sa v roku 2021 v rámci výmeny na báze bilaterálnych zmlúv  realizovalo 16 mobilít: prijali sme troch 

zahraničných učiteľov a deväť zahraničných študentov a vyslali jedného pedagóga a troch študentov.   

Členstvo v medzinárodných organizáciách 

UK systematicky upevňuje svoje medzinárodné postavenie aj prostredníctvom členstva v rôznych 

združeniach. UK si udržala svoje členstvo vo všetkých kľúčových medzinárodných združeniach a v rámci 

možností sa zúčastňovala prostredníctvom poverených zástupcov aj na on-line podujatiach, ktoré organizovali 

ich členské univerzity. UK je 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), AIUTA 

(International Association of Universities of the Third Age), EFOS (European Federation of Older Students in 

Universities), združenia Agency Universitaire de la francophonie (AUF) a medzinárodnej organizácie EUPRIO 

(European Universities Public Relations and Information Officers).  

Najviac aktivít má Univerzita Komenského tradične v rámci združenia UNICA (Network of Universities from the 

Capitals of Europe), v ktorom, v zmysle pravidiel, je jedinou zastúpenou slovenskou univerzitou. Všetky 

výročné stretnutia sa kvôli pandémii konali on-line (General Assembly, IRO meeting, Green Academic Footprint, 

niekoľko rektorských seminárov, EDULAB a PhD. Master Class). Jednou z najpopulárnejších aktivít UNICA je 
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Študentská konferencia, ktorá sa organizuje každé dva roky. V roku 2021 sa uskutočnil 10. ročník UNICA 

Študentskej konferencie 2021 na tému: "Transforming Your University in the post COVID-19 age". Konferencia 

sa mala pôvodne konať v Lisabone pod gesciou Universidade Nuova de Lisboa, bola však pre COVID-19 

presunutá do on-line priestoru. Na základe výberového konania bol na UK zostavený reprezentačný 5-členný 

študentský tím v zastúpení študentiek z Pedagogickej (2), Filozofickej (1) fakulty, Fakulty telesnej výchovy 

a športu (1) a Fakulty sociálnych a ekonomických vied (1). Tútorstvom študentského reprezentačného tímu 

bola poverená pracovníčka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych 

a ekonomických vied. Spolupráca medzi zúčastneným zahraničnými študentami prebiehala formou 

webinárov, e-mailovou a MS teams komunikáciou v období  marec – september 2021, počas ktorého každý 

pracoval na jednej z 10-tich sub-tém podľa vlastných preferencií. Konferencia sa realizovala v termíne 19.7. – 

21. 7. 2021. Záverečným výstupom bolo skoncipovanie UNICA Deklarácie študentov k daným témam s 

ambíciou ich implementácie do fungovania univerzity, resp. zdieľania s kolegami na vlastných inštitúciách, 

event. na sociálnych sieťach. 

Združenie Utrecht Network po pandemickom roku 2020 plánovalo svoje výročné stretnutie začiatkom 

decembra 2021 v Strasbourgu. Bohužial, aj toto stretnutie sa niekoľko dní pred plánovaným termínom zrušilo 

a uskutočnilo v skrátenej verzii v on-line priestore, tak ako ďalšie aktivity združenia počas roka. 

Podobne v rámci EUA a EPLO prebehli stretnutia len on-line formou. 

 

Ďalšie aktivity 

Aj v roku 2021 sa Letná škola SAS (Studia Academica Slovaca) konala on-line. Niekoľko rektorátom 

sponzorovaných miest bolo ponúknutých partnerským univerzitám v rozsahu vyplývajúcom z podpísaných 

bilaterálnych dohôd, no o on-line formát nebol záujem, keďže tieto partnerské univerzity sa nachádzajú v iných 

časových pásmach (Taiwan, Japonsko, USA) a účasť by bola problematická.    

 

UK naďalej sledovala nepriaznivú vnútropolitickú situáciu v Bielorusku, opätovne vyjadrila podporu 

prodemokratickým silám a odsúdila násilie páchané na demonštrantoch a represie voči študentom a učiteľom. 

Prostredníctvom štipendií MŠVŠ SR bolo študentom z Bieloruska umožnené štúdium v SR, no záujem bol nízky 

a na fakultách UK neštudoval žiadny študent, ktorý by využíval štipendium MŠVŠ SR. 

Tradičné informačné stretnutia organizované v spolupráci so SAIA o možnostiach štúdia v zahraničí pre 

študentov a doktorandov UK sa v roku 2021 nekonali.  

Počas pandémie sme však zaznamenali aj nové aktivity. Nová situácia nás povzbudila najmä k účasti 

pracovníkov OMV na vybraných webinároch na rôzne témy, súvisiace s internacionalizáciou, Brexitom, on-line 

výukou a pod. 

Taktiež sa nám podarilo nájsť uspokojivý formát účasti UK na zahraničných študijných veľtrhoch. UK sa 

zúčastnila na on-line veľtrhoch v Japonsku, v Singapure a spolu s ďalšími slovenskými univerzitami sme boli 

súčasťou virtuálneho stánku SAIA na on-line konferencii EAIE, ktorá je za bežných okolností najväčším 

podujatím svojho druhu v Európe. Účasť na veľtrhoch v Japonsku a Singapure bola bezplatná, za EAIE sme 

platili znížený poplatok. RUK zastrešil administratívne úkony, finančnú aj obsahovú stránku veľtrhov. V tomto 

formáte plánujeme pokračovať na edukačných veľtrhoch aj v budúcnosti, najmä pri veľtrhoch, ktoré sa konajú 

vo vzdialenejších krajinách. 

 

Projektová činnosť 

 

Počas roka 2021 pracovníci OMV pracovali na projekte v rámci schémy Erasmus+ KA2 “Supporting 

internationalization of HE through professionalising services for mobile academic staff“, v skratke UniWelis, 

pod číslom 2020-1-SK01-KA203-078369, do ktorého je UK zapojená od roku 2020. Hlavným riešiteľom projektu 
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je SAIA, a okrem UK sú ďalšími partnermi  NAWA v Poľsku, ACA v Belgicku, Univerzita v Niš v Srbsku 

a Univerzita v Sofii v Bulharsku. Prvý rok riešenia projektu bol venovaný v prvej fáze riadeným rozhovorom 

v širokom spektre vysokoškolských inštitúcií rôzneho zamerania a veľkosti, v rámci strednej a východnej 

Európy s cieľom identifikovať problémy v danej oblasti a nájsť príklady dobrej praxe. V druhej fáze sa pristúpilo 

k identifikácii oblastí - kategórii, súvisiacich s témou  a formulovaniu kritérií, postupov a partnerov do 

štruktúrovanej formy, ktorá bude v on-line forme slúžiť ako testovací nástroj, resp. návod pri  implementácii na 

inštitúciu.   Všetky mítingy a pracovné stretnutia prebiehali iba v on-line priestore, ani stretnutie v Bratislave 

plánované na jeseň 2021 sa nepodarilo kvôli pandémii zrealizovať. Táto skutočnosť prináša so sebou istý 

diskomfort a sťaženie pracovných výkonov. Napriek tomu projekt úspešne vstúpil do tretej realizačnej fázy.   

Súčasťou Stratégie internacionalizácie1 v rámci Opatrenia 4.2.4 bol Projekt MOVE: Analýza pripravenosti 

vysokých škôl na internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom realizácie virtuálnej 

mobility a kolaboratívneho on-line medzinárodného vzdelávania. 

Hlavným cieľom projektu MOVE bolo podporiť internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania 

prostredníctvom virtuálnych mobilít a virtuálnych výmen. Špecifickým cieľom projektu bolo nastaviť štandardy 

a vypracovať súbor odporúčaní pre realizáciu virtuálnej mobility a výmeny v Európskom vysokoškolskom 

priestore v podmienkach slovenských vysokých škôl. Projekt sa realizoval v spolupráci Univerzity Komenského 

v Bratislave a Technickej univerzity v Košiciach a bol podporený v rámci Výzvy na podávanie rozvojových 

projektov verejných vysokých škôl v roku 2020. 

Realizácia projektu poskytla komplexný prehľad o využívaní virtuálnych mobilít a virtuálnych výmen 

v slovenskom vysokoškolskom priestore. Zámerom riešiteľského kolektívu bolo do prieskumu zapojiť 

maximálny počet vysokých škôl, resp. respondentov. Analýza súčasného stavu vychádzala z kvantitatívneho 

prieskumu – realizovaného na reprezentatívnej vzorke 1100 respondentov (študentov a učiteľov slovenských 

VŠ). Prieskum realizovala agentúra Focus. Závery kvalitatívneho prieskumu boli doplnené, resp. validované 

kvalitatívnym prieskumom so zapojením relevantných pracovníkov 25 vysokých škôl - prorektorov pre 

zahraničné vzťahy. Analýza z oboch prieskumov priniesla dáta o miere využívania virtuálnej mobility zo strany 

študentov i vysokoškolských pracovníkov, ich názor na výhody a nedostatky virtuálnej mobility, ako aj 

podrobný prehľad o spolupráci v oblasti virtuálnej mobility na jednotlivých vysokých školách.   

Výstupom projektu je  návod/príručka pre vysoké školy pre zavedenie a prehĺbenie spolupráce v oblasti 

virtuálnej mobility. Realizácia projektu vyvrcholila diseminačnými aktivitami – tlačovou konferenciu, 

záverečnou konferenciu a propagačnými aktivitami na sociálnych sieťach.  

 

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy v priebehu roka 2021 pripravil aj rozvojový projekt v rámci výzvy na 

tému Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

zaradilo po vyhodnotení projekt UK pod názvom: „Komunikácia a internacionalizácia ako nástroj zvyšovania 

kvality výučby a výskumu UK“  medzi podporené projekty s celkovým rozpočtom 668 451 eur. Cieľom projektu 

je rozvoj internacionalizácie univerzity prostredníctvom 8 konkrétnych aktivít: 

• Prispôsobenie webovej stránky a strategických dokumentov potrebám zahraničných študentov 

a zamestnancov 

• Digitálny kampus – výmena informácií o štúdiu a študentoch v rámci mobilít programu Erasmus 

• Vybavenie učební technológiou na hybridnú výučbu 

• Jazykové kurzy pre zamestnancov poskytujúcich služby zahraničným študentom 

• Špecializované kurzy na prípravu prednášok/cvičení v anglickom jazyku pre vyučujúcich 

• Informačné videá o možnostiach štúdia a výskumu na UK aj na partnerských ENLIGHT univerzitách 

• Zlepšenie komunikácie a orientácie zahraničných študentov na internátoch 

• Dofinancovanie rekonštrukcie priestorov nového Infocentra UK (Centrum Comeniana) 

 

Ocenenia UK udeľované v rámci medzinárodných kontaktov 

Zlatá medaila:  
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Podarilo sa zrealizovať udelenie Veľkej zlatej medaily UK prof. Joanne Groszcynskej, ktoré bolo plánované už 

od roku 2020 a bolo odročené kvôli pandémii. Medailu si prof. Groszcynska prevzala z rúk J. E. Andreja Drobu, 

veľvyslanca SR vo Varšave. 

   



131 

 

12. SYSTÉM KVALITY 

Nezávisle hodnotenie kvality vysokoškolských inštitúcii na celom svete poskytujú mnohé medzinárodne 

rankingové systémy na základe posúdenia rôznych výkonnostných ukazovateľov. Kapitola 2.1 Aktuálne 

umiestnenie UK vo svetových rankingových systémoch detailne informuje o zastúpení UK vo všetkých 

najvýznamnejších medzinárodných rebríčkoch univerzít a vedeckých inštitúcii. Univerzita Komenského v roku 

2021 obhájila svoje stabilné medziročné postavenie v medzinárodných porovnaniach napriek stále silnejúcej 

konkurencii. 

UK nie je len najväčšou slovenskou univerzitou, ale je aj súčasťou spoločného európskeho priestoru 

vysokoškolského vzdelávania. V oblasti zabezpečovania kvality vzdelávacej činnosti tak reflektuje 

európske  štandardy a usmernenia, tzv. ESG 2015. Paradigma vyplývajúca z ESG 2015 prisudzuje primárnu 

zodpovednosť za zabezpečovanie kvality vzdelávania priamo vysokým školám.  

K implementácii ESG 2015 do národných systémov vzdelávania sa zaviazali ministri členských krajín EÚ 

zodpovední za vysoké školstvo. Do národnej legislatívy boli ESG 2015 implementované v roku 2018 zákonom 

č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ako aj novelou príslušných ustanovení 

zákona o vysokých školách. 

V súlade so zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania bola zriadená nezávislá 

verejnoprávna inštitúcia - Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) ako nástupnícka 

organizácia Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej úlohou je vykonávať 

nezávislé externé posudzovanie vnútorných systémov, ktorými vysoké školy na Slovensku zabezpečujú kvalitu 

poskytovaného vzdelávania. 

SAAVŠ navrhla štandardy kvality, vo vzťahu ku ktorým bude hodnotiť výkony vysokých škôl pri jej 

zabezpečovaní. Štandardy nadobudli účinnosť 1.9.2020 a od tohto dátumu plynie vysokým školám 24-

mesačná lehota na zosúladenie ich vnútorných systémov s týmito akreditačnými štandardami. Štandardy 

SAAVŠ pozostávajú s troch častí, ktoré sú navzájom prepojené: štandardy pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality, štandardy pre študijný program a štandardy pre habilitačné a inauguračné konanie. 

4.1.2021 zverejnila SAAVŠ návrh 1. dodatku k štandardom kvality, reagujúc tak na novelu zákona č. 410/2020 

Z. z., ktoré umožňuje vysokým školám podávať žiadosti o akreditáciu spoločných študijných programov 

viacerých vysokých škôl aj v prechodnom období, t. j. ešte pred ich úplným zosúladením sa zo zákonom č. 

269/2018 Z. z. a akreditačnými štandardami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania. 

Dodatok č. 1 k štandardom nadobudol účinnosť 1.6.2021. 

Metodika na posudzovanie štandardov k štandardom SAAVŠ bola prvotne zverejnená dňa 23.9.2020, a neskôr 

18.2.2021 zverejnila SAAVŠ jej doplnenú verziu, ktorá sa týka najmä drobných korekcií a spresnení ustanovení 

prvotnej metodiky. 

 

Vnútorný systém na zabezpečenie kvality UK a štandardy SAAVŠ 

Vnútorný systém kvality UK, zavedený v roku 2016, je od jesene 2020, keď boli zverejnené štandardy SAAVŠ 

a metodika na ich vyhodnocovanie, predmetom prispôsobovania sa k týmto štandardom. V priebehu roka 

2021 bol na základe podrobného auditu vnútorných predpisov UK prijatý súbor nariadení. Tieto predstavujú 

významný krok k zosúladeniu vnútornej univerzitnej legislatívy s požiadavkami SAAVŠ a zastrešujú o.i. vznik 

nových orgánov zabezpečovania a kontroly kvality na UK. 

Prorektorka pre kvalitu UK pokračovala pri zabezpečovaní tohto transformačného procesu v úzkej spolupráci 

s členmi fakultných rád pre kvalitu. Táto osvedčená forma spolupráce zabezpečuje rovnomernú 

informovanosť a rovnomernú implementáciu procesov v súvislosti so zabezpečovaním kvality na všetkých 

fakultách UK. Fakultné rady pre kvalitu pokračujú v schéme pracovných skupín zavedenej v roku 2020, t. j. 

každá fakulta má určené konkrétne osoby zodpovedné na každej fakulte za akreditáciu jednotlivých skupín 
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štandardov (štandardov pre vnútorný systém, štandardov pre študijné programy a štandardov pre habilitačné 

a inauguračné konanie). Spravidla sú týmito osobami prodekani fakúlt, v gescii ktorých sa nachádza 

predmetná agenda (t. j. prodekani pre kvalitu, vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť). Takáto štruktúrovaná 

forma spolupráce umožňuje efektívne a koncentrované riadenie náročného procesu zosúlaďovania 

vnútorného systému s novými štandardami rovnomerne v celej UK, t. j. funkčný obojstranný tok informácií 

a zabezpečovanie a kontrola plnenia širokého a rôznorodého súboru úloh. 

Do 31.3.2021 bolo možné požiadať SAAVŠ o akreditáciu študijného programu bez splnenia podmienky 

udelenia akreditácie vnútorného systému, avšak za predpokladu, že štandardy pre študijný program sú 

preukázateľne splnené a štandardy pre vnútorný systém budú zosúladené v rámci zákonnej lehoty. Na príprave 

akreditácie týchto študijných programov pracovala pracovná skupina pre akreditáciu študijných programov 

koordinovaná prorektorkou pre kvalitu a prorektorkou pre vzdelávanie a sociálne záležitosti. Oddelenie kvality 

pripravilo pre fakulty pomocný pracovný dokument – návrh vnútornej hodnotiacej správy študijného programu, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o akreditáciu študijného programu. Pracovná skupina si zaviedla 

pravidelné online stretnutia, ktorého sa okrem prorektorky pre kvalitu zúčastňuje aj zástupca oddelenia kvality. 

Zástupcovia pracovnej skupiny pravidelne konzultovali otvorené otázky s SAAVŠ. 

Pracovná skupina pre akreditáciu vnútorného systému koordinovaná prorektorkou pre kvalitu pripravila 

v priebehu roku 2020 nové znenie dlhodobého zámeru. V roku 2021 bol tento proces zavŕšený jeho 

odsúhlasením Akademickým senátom UK dňa 5. mája 2021. Schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja UK a jeho 

konkretizácie na roky 2021 až 2027 na celouniverzitnej úrovni iniciovalo proces prípravy a schvaľovania 

nových fakultných dlhodobých zámerov. Ku koncu roka 2021 sa podarilo de facto dosiahnuť na úrovni 

základných dokumentov UK súlad s akreditačnými štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém. 

Ďalším krokom v rámci harmonogramu bolo vytvorenie novej vnútornej štruktúry, ktorá by interne posudzovala 

a schvaľovala návrhy fakúlt na vytvorenie alebo zmenu študijných programov. Nakoľko podmienky akreditácie 

študijných programov sú odlišné do 31.3.2021 a po 31.3.2021 bola v prvom kroku vytvorená Dočasná 

akreditačná rada s kompetenciami do 31.3.2021. Boli zabezpečené personálne návrhy na jej členov, ktoré boli 

schválené rektorom UK a návrhy Štatútu a Rokovacieho poriadku dočasnej akreditačnej rady, ktoré vymedzujú 

jej kompetencie a tvorbu rozhodnutí.  

V druhom štvrťroku 2021 sa začala príprava auditu vnútorných predpisov zabezpečujúcich vnútorný systém 

kvality UK.. Pracovná skupina zložená z prorektorky pre vzdelávanie a sociálne veci, prorektora pre vedu 

a doktorandské štúdium, prorektorky pre kvalitu a Útvar legislatívy a právnych služieb spoločne na základe 

auditu navrhli súbor legislatívnych návrhov, ustanovujúc pravidlá pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

UK, pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné 

konania na UK a rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK.  

V nadväznosti na naplnenie litery VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania UK rektor UK dňa 9.12.2021, na zasadnutí Vedenia, predstavil personálne návrhy na vymenovanie 

členov do Akreditačnej rady UK („AR UK“). Po vymenovaní nominantov za členov AR UK a zahájením práce 

sekretariátu AR UK sa predpokladá plná funkčnosť AR UK v 1. polroku 2022, paralelne s prípravou žiadosti 

o posúdenie súladu vnútorného systému kvality UK. 

Rada pre kvalitu UK 

Rada pre kvalitu UK (RK UK) ako najvyšší orgán vnútorného systému kvality zasadala v roku 2021, v súlade 

s Rokovacím poriadkom RK UK, dva razy, v kombinovanej prezenčnej a online forme. 

Počas zasadnutí RK UK boli prerokované vnútorné predpisy a návrh členov Akreditačnej Rady UK. Ich prijatie, 

resp. ustanovenie významne prispeje k zosúladeniu vnútorného systému kvality s novými štandardami 

SAAVŠ.  

Prorektorka pre kvalitu UK informovala členov RK UK o legislatívnych požiadavkách na UK v oblasti 

samohodnotenia a zároveň predstavila návrh prípravy a schvaľovania samohodnotiacich správ a návrhov 

nápravných a preventívnych opatrení na zlepšenie kvality.  
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V roku 2022, po prijatí novely vysokoškolského zákona, ako aj metodického pokynu SAAVŠ bude potrebné 

reflektovať tieto dokumenty v predpripravených správach a návrhoch UK.  

Výzvou, najmä v prvej polovici roku 2022 bude dokončenie zosúlaďovania vnútorného systému so 

štandardami SAAVŠ a jeho následná akreditácia.  

Zloženie RK UK, k 31.12.2021  

RUK prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. predsedníčka RK UK; prorektorka pre kvalitu 

PriF UK prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD. 
podpredseda RUK, prodekan pre rozvoj fakulty a informačné 
technológie 

RUK doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. prorektorka pre majetok a investície 

RUK 

Doc. RNDr. Daniel Olejár , PhD. – do 31.3. 
2021 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. Od 1.7. 
2021 

prorektor pre informačné technológie 

RUK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci 

RUK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú 
činnosť 

RUK doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. prorektor pre vonkajšie vzťahy 

RUK doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. prorektor pre medzinárodné vzťahy 

RUK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. Kvestorka 

AS UK Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, Ph.D. Akademický senát UK 

expert prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. profesor, ETH Zürich 

expert prof. PhDr. František Gahér, CSc. vedúci katedry logiky a metodológie vied, FiF UK 

expert prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. vedúci katedry botaniky, PriF UK 

expert prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc 
 

predseda SAV  

expert Ing. Róbert Šimončič predseda Správnej rady UK 

expert RNDr. Oto Nevický, MBA Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

expert PaedDr. Viktor Križo, PhD. Slovenská komora učiteľov 

expert Doc. MUDr. Marián Vician, PhD. Slovenská lekárska komora 

ŠČ AS UK Matej Gajdoš  zástupca študentov 

ŠČ AS UK Michal Dolnák zástupca študentov 

LF UK doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH.  
prodekan pre rozvoj fakulty, kvalitu a modernizáciu 
vzdelávania 

PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa 

FiF UK prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie 

PdF UK doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. prodekanka pre rozvoj fakulty 

FaF UK PharmDr. Milica Molitorisová, PhD. 
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom 
programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky a pre 
rozvoj fakulty  

FTVŠ UK doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD. Katedra biologických a lekárskych vied 

JLF UK doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.  prodekan pre rozvoj a kontakt s nemocnicou 

FMFI UK doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. prodekan pre doktorandské štúdium 

RKCMBF UK ThDr. Michal Vivoda, PhD. prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditný systém a IIKS 

EBF UK doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. prodekanka pre vzdelávaciu činnosť 
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FM UK 

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, 
PhD.do 1. 9. 2021 

Doc.ing. Ján Papula, PhD od 10.9. 2021 

prodekanka pre akreditácie, kvalitu a legislatívu 

 

prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou   

FSEV UK 

Doc.PhDr. Juraj Podoba, CSc-  do 1.7.2021 

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. od 
1.7.2021 

      

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť 

ústav ekonómie  

 

Externé hodnotenie kvality 

Nezávislé hodnotenie kvality vysokoškolských inštitúcií na celom svete poskytujú aj mnohé medzinárodné 

rankingové systémy na základe posudzovania viacerých výkonnostných ukazovateľov. Ako detailne prezentuje 

kapitola 2.1 Aktuálne umiestnenie UK vo svetových rankingových systémoch, UK má trvalé zastúpenie vo 

všetkých najvýznamnejších medzinárodných rebríčkoch, čo je samo osebe známkou medzinárodnej kvality. 

V roku 2021 potvrdila UK napriek sústavne rastúcej medzinárodnej konkurencii svoje stabilné postavenie a vo 

viacerých rebríčkoch dosiahla dokonca medziročné zlepšenie pozície. Podnety, ktoré Univerzita Komenského 

získava z týchto medzinárodných porovnaní, sa snaží následne využiť aj vo svojej vzdelávacej a tvorivej 

činnosti. 
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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. SUMÁR2 

Predložená Výročná správa o činnosti UK za rok 2021 zachytáva najdôležitejšie skutočnosti roku 2021, ako 

aj vývojové trendy hlavných ukazovateľov. 

V oblasti vzdelávacej činnosti rozšírila univerzita v roku 2021 ponuku študijných programov, v ktorých má 

priznané právo udeľovať príslušný akademický titul v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 44 študijných 

programov. Záujemcovia o štúdium v bakalárskom, magisterskom, doktorskom aj doktorandskom stupni sa 

mohli vzdelávať v 979 študijných programoch (935). 

V roku 2021 Univerzita Komenského úspešne nadviazala na zmenu dlhoročného nepriaznivého trendu 

poklesu počtu študentov z roku 2020. Na všetkých stupňoch štúdia študovalo v roku 2021 na UK 22 890 (22 

817) študentov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo nárast o 73 študentov. Zvýšený bol 

záujem študentov o bakalárske štúdium a o štúdium na spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia. V 

roku 2021 študovalo na UK 16,7 % (16,6 %), t. j. 1/6 všetkých študentov verejných, súkromných a štátnych 

vysokých škôl na Slovensku. UK si tak upevnila svoje postavenie najväčšej a národnej univerzity.  

V preferovanej dennej forme vysokoškolského štúdia bol zaznamenaný nárast počtu  študentov o 110 na 20 

004 (19 894) študentov. V externej forme študovalo 2 886 (2 923) študentov, čo bolo o 37 študentov menej 

ako v roku 2020. Študenti v externej forme štúdia predstavovali 12,6 % všetkých študentov univerzity. V 

počte študentov z cudziny, ktorí pochádzali z viac ako 70 krajín, bol rovnako zaznamenaný medziročný 

pokles o 86 študentov na celkovo 2 774 (2 860). Zahraniční študenti predstavujú približne 12,1 % všetkých 

študentov UK. V doktorandskom štúdiu na UK študovalo 1 876 (1 884) študentov, čo reprezentuje 28,9 % 

študentov 3. stupňa štúdia zo všetkých vysokých škôl na Slovensku. 

Počet absolventov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia na fakultách Univerzity Komenského v roku 

2021 bol 5 399 (5 237). V prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania absolvovalo 5 096 (4 942) 

študentov a akademický titul „philosophiae doctor“ za ukončenie štúdia v treťom stupni získalo 303 (295) 

absolventov. Podiel absolventov tretieho stupňa na UK predstavuje 23,5 % podiel v SR. 

Na kvalitu štúdia na UK poukazuje aj fakt, že podľa štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v 

Bratislave k decembru 2021 bolo v evidencii nezamestnaných v dĺžke 7 až 9 mesiacov od ukončenia štúdia 

iba 78 nezamestnaných absolventov našej univerzity.  

V oblasti vedy a výskumu získala UK v roku 2021 v rámci projektov VEGA, KEGA, APVV a ostatných 

domácich projektov a grantov spolu 11 847 383 eur (10 953 133 eur), z toho 80 159 eur (549 150 eur) tvorili 

dotácie na kapitálové výdavky a zvyšnú sumu tvorili dotácie na bežné výdavky.  

V rámci podpory vedeckovýskumnej činnosti udeľuje rektor UK od roku 1997 pre mladých vedeckých 

pracovníkov a doktorandov Granty UK. V roku 2021 z podaných 423 (406) projektov uvedený grant získalo 

257 (235) projektov, ktorým boli pridelené prostriedky vo výške 249 210 (228 510) eur. 

Na UK pôsobilo 313 (313) VŠ učiteľov s funkčným zaradením profesor.  

 
2 Pozn.: údaje v zátvorkách reprezentujú pre porovnanie údaje za rok 2020. 
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Príloha 1: Zoznam vymenovaných docentov, profesorov, doktorov vied, doctorov honoris causa a emeritných 

profesorov na UK za rok 2021 

Zoznam docentov 
 

1. PaedDr. Eva Severini, PhD. PdF UK 

2. JUDr. Lenka Dufalová, PhD. PraF UK 

3. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. PraF UK 

4. MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU LF UK 

5. PhDr. Anna Sámelová, PhD. FiF UK 

6. PharmDr. Andrea Gažová, PhD. FaF UK 

7. Mgr. Ján Hacek, PhD. FiF UK 

8. Mgr. Helena Tužinská, PhD. FiF UK 

9. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD. LF UK 

10. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. LF UK 

11. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc. PriF UK 

12. RNDr. Ladislav Janovec, PhD. PriF UK 

13. Ing. Mária Chomová, PhD. LF UK 

14. RNDr. Eva Záhorská, PhD. PriF UK 

15. PharmDr. Marek Máťuš, PhD. FaF UK 

16. PharmDr. Sivia Bittner Fialová, PhD. FaF UK 

17. Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. FM UK 

18. Ing. Zdenka Kádeková, PhD. FM UK 

19. Mgr. Matúš Mišík, PhD. FiF UK 

20. MUDr. Miriam Kolníková, PhD. LF UK 

21. MUDr. František Horn, PhD. LF UK 

22. RNDr. Erik Rakovský, PhD. PriF UK 

23. RNDr. Andrej Mock, PhD. PriF UK 

24. RNDr. Branislav Šprocha, PhD. PriF UK 

25. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. LF UK 

26. Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec PraF UK 

27. RNDr. Monika Müllerová, PhD. FMFI UK 

28. MUDr. Marta Jošková, PhD. JLF UK 

29. Mgr. Matej Chren, PhD. FTVŠ UK 

30. SSD. Blažej Štrba RKCMBF UK 

31. ThLic. Marián Gavenda, PhD. RKCMBF UK 

32. ThDr. Tibor Reimer, PhD. RKCMBF UK 

33. Mgr. Petra Milošovičová, PhD. FM UK 

34. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. PriF UK 

35. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD. PriF UK 

36. MUDr. Michaela Kostičová, PhD. LF UK 

37. MUDr. Martin Sabol, PhD. LF UK 

38. MUDr. Martin Čaprnda, PhD. LF UK 

39. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. PraF UK 

40. Ing. Silvia Lorincová, PhD. FM UK 

41. MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH. LF UK 

42. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH LF UK 

43. Aleksandra Sashova Tomova, doktor (Ph.D.) LF UK 

44. Dr. Andrew Ryder, PhD. FSEV UK 

45. PhDr. Daniela Čechová, PhD. FiF UK 

46. RNDr. Igor Matečný, PhD. PriF UK 
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47. Mgr. Ľuboš Molčan, PhD. PriF UK 

48.  RNDr. Barbora Vlková, PhD. PriF UK 

49. Mgr. et Mgr. Marcela Andoková, M.A., PhD. FiF UK 

50. PhDr. Michal Hajdúk, PhD. FiF UK 

51. Mgr. Tomáš Profant, PhD. FSEV UK 

52. MUDr. Dana Prídavková, PhD. JLF UK 

53. MUDr. Martin Janík, PhD. JLF UK 

54. MUDr. Peter Bánovčin, PhD. JLF UK 

55. PaedDr. Martina Šípošová, Ph.D. PdF UK 

56. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. FM UK 

57. JUDr. Lenka Freel, PhD. PraF UK 

58. JUDr. Mária Nováková, PhD. PraF UK 

59. MUDr. Jana Štefaničková, PhD. LF UK 

60. MUDr. Michal Hulman, PhD. LF UK 

61. MUDr. Dana Tomčíková, PhD. LF UK 

62. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. LF UK 

63. MUDr. Marek Kučera, PhD. LF UK 

64. MUDr. Henrieta Šidlová, PhD. LF SZU 

65. Mgr. Martin Gális, PhD. FMFI UK 

66. RNDr. Juraj Országh, PhD. FMFI UK 

67. PhDr. Michal Lukáč, PhD. FM UK 

68. MUDr. Tomáš Siebert, PhD. JLF UK 

69. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA FM UK 

70. RNDr. Michal Šujan, PhD. PriF UK 

71. RNDr. Róbert Bodor, PhD. PriF UK 

72. RNDr. Róbert Góra, PhD. PriF UK 

73. Mgr. Matúš Hyžný, PhD. PriF UK 

74. RNDr. Monika Jerigová, PhD. PriF UK 

  

Zoznam profesorov  

1. dr. habil. György Domokos PdF UK 

2. 

doc. Dr. med. univ. MUDr. Jozef Šidlo, PhD., 

MPH, FIALM LF UK 

3. doc. Mgr. et Mgr. Miroslav Lysý, PhD. PraF UK 

4. doc. et doc. MUDr. Viera Lehohotská, PhD. LF UK 

5. doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. JLF UK 

6. doc. RNDr. Martin Bednárik, PhD. PriF UK 

7. doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. PraF UK 

8. doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.  LF UK  

9. doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. PdF UK 

10. doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.  LF UK 

11. doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. JLF UK 

12. doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc FaF UK 

13. doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD. FM UK 

14. Dr. rer. nat. Martin Drozda FMFI UK 

15. doc. RNDr. Zdenek Machala, PhD. FMFI UK 

16. doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. FMFI UK 

17. doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. PriF UK 

18. doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. PraF UK 
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19. doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD. PriF UK 

20. doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. JLF UK 

21. doc. PaedDr. Viktor Bielik, PhD. FTVŠ UK 

22. doc. MUDr. Branislav Kolarovszký, PhD. JLF UK 

23. doc. Mgr. Peter Koděra, PhD. PriF UK 

24. doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD. FiF UK 

25. doc. MUDr. Peter Ihnát, PhD. LF UK 

26. doc. RNDr. Marián Masár, PhD. PriF UK 

   

Zoznam doktorov vied 
 

1. prof. Ing. Martin Orendáč, CSc. FMFI UK 

2. doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. FMFI UK 

3. doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. FMFI UK 

  



141 

 

Príloha 2: Legislatívna činnosť na UK v roku 2021 

Vnútorné predpisy 

- Vnútorný predpis č. 1/2021 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK 

- Vnútorný predpis č. 2/2021 Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 1/2005 Imatrikulačný a promočný 
poriadok UK 

- Vnútorný predpis č. 3/2021 schválený VR UK, ktorým sa zriaďuje Dočasná akreditačná rada UK 

- Vnútorný predpis č. 4/2021 schválený VR UK Pravidlá prijímacieho konania na UK 

- Vnútorný predpis č. 5/2021 schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK 

- Vnútorný predpis č. 6/2021 Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 19/2019 Organizačný poriadok 
Rektorátu UK 

- Vnútorný predpis č. 7/2021 schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK 

- Vnútorný predpis č. 8/2021 schválený AS UK Úplné znenie VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK v znení 
dodatkov č. 1 a 2 

- Vnútorný predpis č. 9/2021 Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 19/2019 Organizačný poriadok 
Rektorátu UK 

- Vnútorný predpis č. 10/2021 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 19/2019 Organizačný poriadok 
Rektorátu UK v znení dodatkov č. 1 až 4 

- Vnútorný predpis č. 11/2021 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 15/2014 Pravidlá zabezpečenia 
kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK 

- Vnútorný predpis č. 12/2021 Smernica rektora UK na realizáciu zákona o slobode informácií 

- Vnútorný predpis č. 13/2021 Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 1/2005 Imatrikulačný a promočný 
poriadok UK 

- Vnútorný predpis č. 14/2021 Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 19/2019 Organizačný poriadok 
Rektorátu UK 

- Vnútorný predpis č. 15/2021 schválený AS UK Dodatok č. 6 k VP č. 10/2008 Štatút UK 

- Vnútorný predpis č. 16/2021 schválený AS UK Dodatok č. 5 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK 

- Vnútorný predpis č. 17/2021 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených 
so štúdiom na UK 

- Vnútorný predpis č. 18/2021 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Dizajnový manuál UK 

- Vnútorný predpis č. 19/2021 Smernica rektora UK Pravidlá finančnej podpory študentských spolkov – 
grantová schéma 

- Vnútorný predpis č. 20/2021 schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 4/2015 Zásady volieb do AS UK 

- Vnútorný predpis č. 21/2021 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2017 Zásady udeľovania 
Grantov UK 

- Vnútorný predpis č. 22/2021 Smernica rektora UK Organizačný poriadok Rektorátu UK 

- Vnútorný predpis č. 23/2021 schválený VR UK Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania UK 

- Vnútorný predpis č. 24/2021 schválený VR UK Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na 
UK 

- Vnútorný predpis č. 25/2021 schválený VR UK Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie 
práv na habilitačné konania a inauguračné konania na UK 

- Vnútorný predpis č. 26/2021 schválený AS UK Pracovný poriadok UK 

- Vnútorný predpis č. 27/2021 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, 
ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK 
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Príkazy vydané rektorom 

- Príkaz rektora UK č. 1/2021 Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie 
COVID-19) 

- Príkaz rektora UK č. 2/2021 Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 1/2021 Opatrenia UK v súvislosti s 
výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) 

- Príkaz rektora UK č. 3/2021 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný 
semester akademického roka 2020/2021 

- Príkaz rektora UK č. 4/2021 Dodatok č. 2 k príkazu rektora UK č. 1/2021 Opatrenia UK v súvislosti s 
výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) 

- Príkaz rektora UK č. 5/2021 Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 3/2021 Organizácia a podmienky 
pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021 

- Príkaz rektora UK č. 6/2021 Dodatok č. 3 k príkazu rektora UK č. 1/2021 Opatrenia UK v súvislosti s 
výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) 

- Príkaz rektora UK č. 7/2021 Dodatok č. 4 k príkazu rektora UK č. 1/2021 Opatrenia UK v súvislosti s 
výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) 

- Príkaz rektora UK č. 8/2021 Rozhodnutie o poskytnutí zľavy z ceny za ubytovanie v ubytovacích 
zariadeniach UK 

- Príkaz rektora UK č. 9/2021 Plán dovoleniek na rok 2021 

- Príkaz rektora UK č. 10/2021 Dodatok č. 2 k príkazu rektora UK č. 3/2021 Organizácia a podmienky 
pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021 

- Príkaz rektora UK č. 11/2021, ktorým sa zrušuje príkaz rektora UK č. 1/2021 Opatrenia UK v súvislosti s 
výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) 

- Príkaz rektora UK č. 12/2021 Dodatok č. 3 k príkazu rektora UK č. 3/2021 Organizácia a podmienky 
pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021 

- Príkaz rektora UK č. 13/2021, ktorým sa vydáva Úplné znenie príkazu rektora UK č. 3/2021 Organizácia a 
podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021 
v znení dodatkov č. 1 až 3 

- Príkaz rektora UK č. 14/2021 Postup pri riešení sporovej a nesporovej právnej agendy na UK 

- Príkaz rektora UK č. 15/2021 Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien 
rektora 

- Príkaz rektora UK č. 16/2021 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na 
zimný semester akademického roka 2021/2022 

- Príkaz rektora UK č. 17/2021 Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie 
COVID-19) 

 

Prehľad zmien vnútorných predpisov 

- Vnútorný predpis č. 1/2005 bol zmenený dodatkom č. 3 a dodatkom č. 4 

- Vnútorný predpis č. 20/2019 bol zmenený dodatkom č. 1 

- Vnútorný predpis č. 19/2019 bol zmenený dodatkom č. 3, dodatkom č. 4 a dodatkom č. 5 

- Vnútorný predpis č. 9/2018 bol zmenený dodatkom č. 2  

- Vnútorný predpis č. 15/2014 bol zmenený dodatkom č. 1 

- Vnútorný predpis č. 10/2008 bol zmenený dodatkom č. 6  

- Vnútorný predpis č. 3/2007 bol zmenený dodatkom č. 5 

- Vnútorný predpis č. 4/2015 bol zmenený dodatkom č. 3 
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- Vnútorný predpis č. 23/2017 bol zmenený dodatkom č. 1 

- Vnútorný predpis č. 17/2021 bol zmenený dodatkom č. 1 
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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 

– Kobe University 

Južná Kórea: 

– Hankuk University of Foreign Studies 

Kanada: 

– University of Ottawa, Ontario 

Maďarsko: 

– Eötvös Loránd University Budapest 

Nemecko: 

– Universität Bremen 

– Martin Luther Universität Halle-Wittenberg 

– Universität Regensburg 
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Poľsko: 

– Jagiellonian University Kraków 

– University of Silesia Katowice 

– University of Lodz 

– Warsaw University 

– University of Olsztyn 

Rakúsko: 

– Universität Wien 

– Karl-Franzes Universität Graz 

– Leopold-Franzens Universität Innsbruck 

Rumunsko: 

– Lucian Blaga University Sibiu 

Rusko: 

– M. V. Lomonosov State University 

– St. Petersburg 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) 

– Larkin University, Florida 
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Príloha 4: Najvýznamnejšie výsledky vedy na UK v roku 2021 

LEKÁRSKA FAKULTA UK 

Šebeková Katarína, Gurecká Radana, Tóthová Ľubomíra, Podracká Ľudmila: Creatinine-based formulae poorly 

match in the classification of hypofiltration orhyperfiltration in a general population of adolescents 

[elektronický dokument]: a retrospective analysis of a cross-sectional study. In: Frontiers in Pediatrics 

[elektronický dokument]. Roč. 9 (2021), art. No. 719997 [online] s. 1-13 

Šimko Fedor, Baka Tomáš: Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers: 

potential allies in the COVID-19 pandemic instead of a threat? Fedor Šimko and Tomáš Baka contributed 

equally to this work. In: Clinical Science. Roč. 135 (2021), art. No. 8, s. 1009-1014. ISSN (print) 0143-5221 

Wawruch Martin, Murín Ján, Tesař Tomáš, Paduchová Martina, Petrová Miriam, Čelovská Denisa, Havelková 

Beata, Trnka Michal, Aarnio Emma: Non-persistence with antiplatelet medications among older patients with 

peripheral arterial disease. In: Frontiers in Pharmacology. Roč. 12, č. May (2021), art. No. 687549, s. 1-9. ISSN 

(online) 1663-9812 

Čulenová Martina, Nicodemou Andreas, Varchulová Nováková Zuzana, Debreová Michaela, Smolinská 

Veronika, Bernátová Soňa, Ivanišová Dana, Novotná Oľga, Vašíček Jaromír, Varga Ivan, Žiaran Stanislav, 

Danišovič Ľuboš: Isolation, culture and comprehensive characterization of biological properties ofhuman 

urine-derived stem cells. In: International journal of molecular sciences. Roč. 22, č. 22 (2021), s. 1-15, art. No. 

12503. ISSN (online) 1422-0067 

Janíková Monika, Hodosy Július, Boor Peter, Klempa Boris, Celec Peter. Loop-mediated isothermal 

amplification for the detection of SARS-CoV-2 in saliva. In: Microbial Biotechnology. Roč. 14, č. 1 (2021), s. 

307-316. ISSN (print) 1751-7915 

PRÁVNICKÁ FAKULTA UK 

Orosz Ladislav, Svák Ján a kol.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. I. zväzok (základné princípy a ľudské 

práva). Bratislava, Wolters Kluwer, s.r.o., 2021, s. 892. ISBN 978-80-571-0380-6 

Čentéš Jozef, Kurilovská Lucia, Šimovček Ivan, Burda Eduard a kol.: Trestný poriadok. Komentár (2 zväzky). 

Bratislava : C.H. Beck, 2021, s. 2568. ISBN: 978-80-89603-88-6 

Démuth Andrej, Števček Marek: Na obranu vágnosti. In: Filozofia. - Roč. 76, č. 4 (2021), s. 237-251 

Blažo Ondrej, Máčaj Adam: Legal Challenges for the European Union Concerning an International Treaty on 

Business and Human Rights. In: Revista de Derecho Comunitario Europeo. č. 70 (2021), s. 933-978. ISSN (print) 

1138-4026 ISSN (online) 1989-5569.  

Gregor Martin: Historiografia rímskeho práva na Slovensku. Príbeh štyroch profesorov. Praha: Nakladatelství 

Leges , 2021, 363 s. [print], ISBN: 978-80-7502-485-5 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK 

Hajdúk Michal, Penn David L., Harvey Philip, D., Pinkham Amy E.: Social cognition, neurocognition, 

symptomatology, functional competences and outcomes in people with schizophrenia a network analysis 

perspective. In: Journal of Psychiatric Research. Č. 144 (2021), s. 8-13. ISSN (print) 0022-3956, ISSN (online) 

1879-1379 

Šveda Pavol, Tužinská Helena : Public service interpreting in the context of social and political tensions. In: 

Changing paradigms and approaches in interpreter training. Perspectives from Central Europe. - Ed. Šveda 

Pavol. - 1. vyd. - New York : Routledge, 2021. - S. 143-235.  - ISBN (print) 978-0-367-51891-2, ISBN (online) 978-

1-032-00455-6, 978-1-003-08797-7 
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Puchovská Zuzana: Le discours grammatical contextualisé du français de conception slovaque. Analyse de la 

période entre 1993 et 2018. In: Le discours grammatical contextualisé slovaque dans la description du 

francais (1918-2018). - Ed. Puchovská, Zuzana. - 1. vyd. - Paris : Éditions des archives contemporaines, 2021. 

- S. 143-235. - ISBN 9782813004161 

Chabada Michal : Moral Facts as Facts of Life. In: Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy. 

Filosofický časopis. - Special Issue. Roč. 69, č. 3 (2021). - Ed. Chabada Michal,  Maco Róbert. - Praha : 

Filosofický ústav Akademie věd České republiky - S. 10-27. - ISSN 0015-1831, ISBN 978-80-7007-699-6 

Bátora Jozef : Uznanie v Európskej únii. Zápasy o obvyklosť, spravodlivosť a identitu. - 1. vyd. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - 156 s. - ISBN 978-80-223-5048-8 

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK 

Savkova Karin, Huszar Stanislav, Barath Peter, Pakanova Zuzana, Kozmon Stanislav, Vancova Marie, Tesarova 

Martina, Blasko Jaroslav, Kalinak Michal, Singh Vinayak, Kordulakova Jana, Mikusova Katarina: An ABC 

transporter Wzm-Wzt catalyzes translocation of lipid-linked galactan across the plasma membrane in 

mycobacteria. In: PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF 

AMERICA. Vol. 118 Issue 17 (2021), art. No e2023663118. ISSN 0027-8424 

Okuliarová Monika, Mažgútová Nikoleta, Majzúnová Miroslava, Rumanová Valentína Sophia, Zeman Michal: 

Dim Light at Night Impairs Daily Variation of Circulating Immune Cells and Renal Immune Homeostasis. In: 

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY. Vol. 10 (2021), art. No 614960. ISSN (online) 1664-3224 

Bacik Peter, Fridrichova Jana, Uher Pavel, Vaculovic Tomas, Bizovska Valeria, Skoda Radek, Dekan Julius 

Miglierini Marcel, Malickova Iveta: Beryl crystal chemistry and trace elements: Indicators of pegmatite 

development and fractionation (Damara Belt, Namibia) In LITHOS. Vol. 404-405 (2021), art. No 106441. ISSN 

0024-4937, eISSN 1872-6143 

Vitovic Ladislav, Minar J. Panek T: Morphotectonic configuration of the Podtatranska Kotlina Basin and its 

relationship to the origin of the Western Carpathians. In: GEOMORPHOLOGY. Vol. 394 (2021), art. No 107963  

ISSN 0169-555X, eISSN 1872-695X 

Zvarikova Martina, Prokop Pavol, Zvarik Milan, Jezova Zuzana, Medina-Jerez William, Fedor Peter: What Makes 

Spiders Frightening and Disgusting to People? In: FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION. Vol. 9 (2021) 

art. No 694569. ISSN 2296-701X 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK 

Kuruc Martin [Autor, 100%] ; Kožuchová, Mária [Recenzent] ; Kotuľáková, Katarína [Recenzent] ; Dostál, Jiří 

[Recenzent]: Motivácia k učeniu sa študentov predprimárnej a primárnej pedagogiky [textový dokument 

(print)] – 1. vyd. – Týn nad Vltavou (Česko) : Nová Forma, 2021. – 131 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-7612-

362-5 

Záhorec Ján [Autor, 27%], Hašková Alena [Autor, 27%], Poliaková Adriana [Autor, 23%], Munk Michal [Autor, 

23%]: Case study of the integration of digital competencies into teacher preparation. DOI 10.3390/su1311640 

Bojo Peter [Autor, 50%], Lančarič Daniel [Autor, 50%]: Diachronic perspectives of language economy in 

headlinese, In : XLinguae [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : European scientific language 

journal. – Nitra (Slovensko) : Vzdelávanie Don Bosca, Nitra (Slovensko) : Slovenská Vzdelávacia a 

Obstarávacia. ISSN 1337-8384. – ISSN (online) 2453-711X. – Roč. 14, č. 2 (2021), s. 302-319 [tlačená forma] 

[online] 

Lemešová Miroslava [Autor, 30%], Brozmanová Elena [Autor, 10%], Harvanová Silvia [Autor, 10%], Jursová 

Zacharová Zlatica [Autor, 10%], Minarovičová Katarína [Autor, 10%], Sokolová Lenka [Autor, 30%]: Coping 
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strategies and psychological constitution of pre-service and in-service teachers : Busimuju ir jau dirbančiu 

mokytoju įveikos strategijos ir psichologine bukle, In: Pedagogika [textový dokument (print)] . – Vilnius (Litva) 

: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-0340. – ISSN (online) 2029-0551. Roč. 142, č. 2 (2021), s. 24-

42 [tlačená forma] 

Vančová Alica [Autor, 33.334%], Sibgatullina-Denis Irene [Autor, 33.333%], Smoľaninov Anatolij [Autor, 

33.333%]: Vozmožnosti animaloterapii v sočetanii s nejrokineziterapiej i rezonancnym podchodom, In: 

Raznoobrazie i benčmarking inkľuzii [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Vančová, Alica 

[Autor] ; Sibgatullina-Denis, Irene [Autor] ; Bartoňová, Miroslava [Recenzent] ; Merzon, Elena E. [Recenzent] ; 

Kirsha, Alla [Recenzent]. – 1. vyd. – Čeboksary (Ruská federácia) : Publishing house "Sreda", 2021. ISBN 978-

5-907411-66-1, s. 70-91 [tlačená forma] [online] 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK 
 
Čepcová D., Kema I., Sandovici M., Deelman L., Šišková K., Klimas J., Vavrinec P., Vavrincová-Yaghi D.:  The 

protective effect of 1-methyltryptophan isomers in renal ischemia-reperfusion injury is not exclusively 

dependent on indolamine 2,3-dioxygenase inhibition.  Biomedicine & Pharmacotherapy 135, art. No. 111180 

(2021). (IFJCR,2020 4.545, Q1JCR,2020) 

Klacsová M., Bóta A., Westh P., Funari S., Uhríková D., Balgavý P.: Thermodynamic and structural study of 

DMPC-alkanol systems. Physical Chemistry Chemical Physics 23(14), 8598-8606 (2021). (IFJCR,2020 3.676, 

Q1JCR,2020) 

Piešťanský J., Matušková M., Čižmárová I., Majerová P., Kováč A., Mikuš P.:  Ultrasensitive determination of 

serotonin in human urine by a two dimensional capillary isotachophoresis-capillary zone electrophoresis 

hyphenated with tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A 1648, art. No. 462190 (2021). 

(IFJCR,2020 4.759, Q1JCR,2020) 

Špaglová M., Čuchorová M., Čierna M., Poništ S., Bauerová K.: Microemulsions as solubilizers and penetration 

enhancers for minoxidil release from gels. Gels 7(1), art. No. 26 (2021). (IFJCR,2020 4.702, Q1JCR,2020) 

Targošová K., Kučera M., Kiliánová Z., Slobodová L., Szmicseková K., Hrabovská A.: Cardiac nicotinic 

receptors show β-subunit-dependent compensatory changes. American Journal of Physiology - Heart and 

Circulation. 320(5), H1975-H1984 (2021). (IFJCR,2020 4.048, Q1JCR,2020) 

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UK 

Bielik Viktor, Grendár Marián, Kolísek Martin: A possible preventive role of physically active lifestyle during the 

SARS-CoV-2 pandemic; might regular cold-water swimming and exercise reduce the symptom severity of 

COVID-19? – [recenzované]. – DOI 10.3390/ijerph18137158. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC. In: International 

journal of environmental research and public health [elektronický dokument] [textový dokument (print)] : open 

access journal. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN 1661-7827. – ISSN 

(online) 1660-4601. – suppl. Physical fitness and health improvement Roč. 18, č. 13 (2021), art. No. 7158, s. 

1-11 [online] [tlačená forma]. Impakt časopisu SJR - SCOPUS: 2020 - 0,747; SNIP - SCOPUS: 2020 - 1,356; 

CiteScore - SCOPUS: 2020 - 3,40; IF - JCR: 2020 - 3,390; Kvartil; wos-jcr -- Q2 [Environmental sciences] – 2020; 

wos-jcr -- Q1 [Public, environmental & occupational health] – 2020; scimago-sjr -- Q2 [Health, toxicology and 

mutagenesis] – 2020; scimago-sjr -- Q2 [Pollution] – 2020; scimago-sjr -- Q2 [Public health, environmental and 

occupational health] -- 2020 

Bielik Viktor, Lendvorský Leonard, Vajda Matej, Lopata Peter, Ružbarský Pavel, Masselli Dos Reis, Gustavo Ivan, 

Dalcheco Messias, Leonardo Henrique: Comparison of aerobic and muscular power between Junior/U23 

slalom and sprint paddlers : an analysis over international medalists and non-medalists. (Original research 

article) – [recenzované]. – DOI 10.3389/fphys.2020.617041. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC. In: Frontiers in 

physiology [elektronický dokument] . – ISSN (online) 1664-042X. – Roč. 11, č. JAN (2021), art. No. 617041, s. 



149 

 

1-9 [online]; Impakt časopisu; SJR - SCOPUS: 2020 - 1,320; SNIP - SCOPUS: 2020 - 1,344; CiteScore - SCOPUS: 

2020 - 5,60; IF - JCR: 2020 - 4,566; Kvartil; wos-jcr -- Q1 [Physiology] – 2020; scimago-sjr -- Q2 [Physiology] – 

2020; scimago-sjr -- Q2 [Physiology (medical)] – 2020 

Zemková Erika, Ďurinová Eva, [Džubera Andrej, Horníková Henrieta, Chochol Juraj, Koišová Jana, Šimonová 

Michaela, [Zapletalová Ludmila: The relationship between reactive balance control and back and hamstring 

strength in physiotherapists with non-specific back pain : protocol for a cross-sectional study. (Study protocol) 

[recenzované]. DOI 10.3390/ijerph18115578. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC. In: International journal of 

environmental research and public health [elektronický dokument] [textový dokument (print)] : open access 

journal. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. ISSN 1661-7827. – ISSN (online) 

1660-4601. Roč. 18, č. 11 (2021), art. No. 5578, s. 1-10 [online] [tlačená forma] Impakt časopisu SJR - SCOPUS: 

2020 - 0,747; SNIP - SCOPUS: 2020 - 1,356; CiteScore - SCOPUS: 2020 - 3,40; IF - JCR: 2020 - 3,390; Kvartil 

:wos-jcr -- Q2 [Environmental sciences] – 2020; wos-jcr -- Q1 [Public, environmental & occupational health] – 

2020; scimago-sjr -- Q2 [Health, toxicology and mutagenesis] – 2020; scimago-sjr -- Q2 [Pollution] – 2020; 

scimago-sjr -- Q2 [Public health, environmental and occupational health] -- 2020 

Horníková Henrieta, Zemková Erika: Relationship between physical factors and change of direction speed in 

team sports. (Review) – [recenzované]. – DOI 10.3390/ app11020655. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC. In: Applied 

sciences [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. ISSN 

(online) 2076-3417. Roč. 11, č. 2 (2021), art. no. 655, s. 1-18 [online]; Impakt časopisu SJR - SCOPUS: 2020 - 

0,435; SNIP - SCOPUS: 2020 - 1,068; CiteScore - SCOPUS: 2020 - 3,00; IF - JCR: 2020 - 2,679; Kvartil: wos-jcr -- 

Q3 [Chemistry, multidisciplinary] – 2020; wos-jcr -- Q2 [Physics, applied] – 2020; wos-jcr -- Q2 [Engineering, 

multidisciplinary] – 2020; wos-jcr -- Q3 [Materials science, multidisciplinary] – 2020; wos-jcr -- Q2 [Engineering, 

ocean] – 2020; wos-jcr -- Q2 [Physics, atomic, molecular & chemical] – 2020; scimago-sjr -- Q2 [Computer 

science applications] – 2020; scimago-sjr -- Q2 [Engineering (miscellaneous)] – 2020; scimago-sjr -- Q2 [Fluid 

flow and transfer processes] – 2020; scimago-sjr -- Q2 [Instrumentation] – 2020; scimago-sjr -- Q2 [Materials 

science (miscellaneous)] – 2020; scimago-sjr -- Q2 [Process chemistry and technology] -- 2020 

Kaplánová Adriana: Competitive anxiety, and guilt and shame proneness from perspective type D and non-type 

D football players. – [recenzované]. DOI 10.3389/fpsyg.2021.601812. WOS CC ; SCOPUS ; CCC. In: Frontiers 

in psychology [elektronický dokument] . – Švajčiarsko : Frontiers Media. – ISSN (online) 1664-1078. – Roč. 12, 

č. March (2021), art. no. 601812, s. 1-8 [online] Impakt časopisu SJR - SCOPUS: 2020 - 0.947; SNIP - SCOPUS: 

2020 - 1.460; CiteScore - SCOPUS: 2020 - 3,50; IF - JCR: 2020 - 2,990 Kvartil: wos-jcr -- Q2 [Psychology, 

multidisciplinary] – 2020; scimago-sjr -- Q2 [Psychology (miscellaneous)] -- 2020 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK 

Javorka Kamil, Hašková Katarína, Czippelová Barbora, Zibolen Mirko, Javorka Michal: Blood Pressure 

Variability and Baroreflex Sensitivity in Premature Newborns [elektronický dokument]: an Effect of 

Postconceptional and Gestational Age. Lit.: 38 zázn. In: Frontiers in Pediatrics [elektronický dokument]. Roč. 

9 (2021), s. 1-9, art. No. 653573 [online]. ISSN [online] 2296-2360; URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8281138/ 

Molitorisová Miroslava, Šutovská Martina, Kazimierová Ivana, Barboríková Jana, Jošková Marta, Nováková 

Elena, Fraňová Soňa: The anti-asthmatic potential of flavonol kaempferol in an experimental model of allergic 

airway inflammation [elektronický dokument] Lit.: 71 zázn. In: European Journal of Pharmacology [elektronický 

dokument]. Roč. 891 (2021), s. 1-10, art. No. 173698 [print]. ISSN (print) 0014-2999; 

URL:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0014299920307901?token=6DC40BFE65E383CB40A8A298

62914C1CBE0CA35DEF4D7D02BB0AACB8D2E61874D8992E0E2E256EA4D1F06FEA800EFB6B 

Braný Dušan, Dvorská Dana, Strnádel Ján, Matáková Tatiana, Halašová Erika, Škovierová Henrieta: Effect of 

Cold Atmospheric Plasma on Epigenetic Changes, DNA Damage, and Possibilities for Its Use in Synergistic 

Cancer Therapy [elektronický dokument] Lit.: 267 zázn. 
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Jeseňák Miloš, Brndiarová Miroslava, Bánovčin Peter, Varga Lilian, Farkas Henriette: Successful Use of 

Recombinant Human C1-INH in a Patient with Acquired Angioedema due to C1 Inhibitor Deficiency and an 

Unusually High Titer of Anti-C1-Inhibitor Autoantibodies [elektronický dokument] Lit.: 10 zázn. In: Journal of 

Investigational Allergology and Clinical Immunology [elektronický dokument]. Roč. 31, č. 3 (2021), s. 255-256 

[print]. ISSN (print) 1018-9068; URL: http://www.jiaci.org/summary/vol31-issue3-num2263 

Malík Marek, Dzian Anton, Skaličanová Michaela, Hamada Ľuboš, Zeleňák Kamil, Grendár Marián: Chest 

Ultrasound Can Reduce the Use ofRoentgenograms in Postoperative Care After Thoracic Surgery [elektronický 

dokument] Lit.: 25 zázn. In: The Annals of Thoracic Surgery [elektronický dokument]. Roč. 112, č. 3 (2021), s. 

897-904 [print]. 

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UK 

Babič A., Kovalenko S., Krivoruchenko M. I., & Šimkovic F.: Quark condensate seesaw mechanism for 

neutrino mass. Physical Review D, 103(1), (2021),  art. No.015007 

Kern S., Neilinger P., Manca D., Greguš J., Volkov S., & Grajcar, M.: Numerical extrapolation method for 

complex conductivity of disordered metals. Physical Review B, 103(13), (2021), art. No.134205 

Quittner P.: Optimal Liouville theorems for superlinear parabolic problems, Duke Math. J. 170 (2021), s. 1113-

1136 

Máčajová Edita, Škoviera Martin: Cubic graphs that cannot be covered with 

four perfect matchings, Journal of Combinatorial Theory Series B 150 (2021), s. 144 -176 

Perešíni Peter, Boža Vladimír, Brejová Bronislava, Vinař Tomáš: Nanopore base calling on the edge. 

Bioinformatics Roč. 37, č. 24 (2021), s. 4661- 4667 

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK 

Štrba Blažej: Sight or Skin? Revisiting Deuteronomy 34:7c. In: The Catholic Biblical Quarterly. Roč. 83, č. 1 

(2021), s. 1-17. - ISSN (print) 0008-7912 

Hrabovec Emília: The Holy See and Czechoslovakia 1945-1948 in the Context of the Nascent Cold War 

[elektronický dokument]. In: Istorija [elektronický dokument]. Roč. 12, č. 8 (2021), s. 1-28 [online]. ISSN (online) 

2079-8784 

Judák Viliam : Religious Situation in Slovakia in the Years 1945-1989. In: Spiritual and Social Experience in the 

Context of Modernism and Postmodernism : (Interdisciplinary Reading of the Phenomenon). - Morrisville : Lulu 

Publishing Company, 2021, s. 313-340. ISBN 978-1-716-21192-8 

Thurzo Vladimír: The Influence of Existentialism and Subjectivism on the Concept of the Human Person. In: 

Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism : (Interdisciplinary Reading 

of the Phenomenon). - Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021, s. 7-34. ISBN 978-1-716-21192-8 

Hrabovec Emília: Ján Vojtaššák, the most Persecuted Catholic Bishop in Czechoslovakia. In: The Trial of 

Cardinal József Mindszenty from the Perspective of Seventy Years: The Fate of Church Leaders in Central and 

Eastern Europe. - Vatikán : Libreria Editrice Vaticana, 2021, s. 309-334. ISBN 978-88-266-0610-1 

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA 

Ábel František: Pesher Concerning Righteousness (Romans 10:5–13) in Relation to the Response of Jews and 

Gentiles to the Gospel. Israel and the Nations. Paul's Gospel in the Context of Jewish: 1. Vyd. ISBN 978-1-978-

710-801. - New York : Lexington Books/Fortress Academic, 2021. - S. 289-316 
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Peres Imrich: Paul between Judaism and Hellenism. Israel and the Nations. Paul's Gospel in the Context of 

Jewish. : 1. vyd. ISBN 978-1-978-710-801. - New York : Lexington Books/Fortress Academic, 2021. - S. 103-

118 

Valčo Michal: Transhumanism as a Challenge for the Christian Theological Understanding of "Imago Dei". 

Transhumanism as a Challenge for Ehics and Religion. - : 1. vyd. ISBN 978-3-643-91297-8. - Zürich : LIT Verlag, 

2021. - S. 111-118 

Benka Dávid: Bemerkungen zu Dostojewskij als religiöser Denker aus der Perspektive (nicht nur) slowakischer 

Rezeption. Den Orient erforschen mit Orthodoxen leben : Festschrift fur Martin Tamcke zum Ende seiner 

aktiviten Dienstzeit. - : 1. vyd. ISBN 978-3-447-11711-1. - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2021. - S. 79-90 

Nicák Maroš: Poetic Description of Natural Disasters in the East Syriac Wardā Hymnological Collection. Den 

Orient erforschen mit Orthodoxen leben : Festschrift fur Martin Tamcke zum Ende seiner aktiviten Dienstzeit. 

- : 1. vyd. ISBN 978-3-447-11711-1. - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2021. - S. 477-504 

FAKULTA MANAGEMENTU UK 
 
Lašáková Anna, Remišová Anna, Bohinská Alexandra: Best practices in ethics management [elektronický 

dokument] : insights from a qualitative study in Slovakia. Lit.: 73 zázn. In: Business ethics [elektronický 

dokument]. - Roč. 30, č. 1 (2021), s. 54-75 [print]. - ISSN (print) 0962-8770. URL: 

https://doi.org/10.1111/beer.12316. Registrované v: scopus; Registrované v: wos; Indikátor časopisu: SJR 

(SCOPUS) 2020=1,343; SNIP (SCOPUS) 2020=2,082; CiteScore (SCOPUS) 2020=5,9; IF (JCR) 2020=6.967; 

Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Business] – 2020; wos-jcr -- Q1 [Ethics] – 2020 

Miklošík Andrej, Štarchoň Peter, Hitka Miloš: Environmental sustainability disclosures in annual reports of ASX 

Industrials List companies. Lit.: 83 zázn. In: Environment, development and sustainability. - Roč. 23, č. 11 

(2021), s. 16227-16245. - ISSN (print) 1387-585X. URL: https://doi.org/10.1007/s10668-021-01338-8. 

Registrované v: scopus; Registrované v: wos; Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2020=0,597; SNIP (SCOPUS) 

2020=1,239; CiteScore (SCOPUS) 2020=3,8; IF (JCR) 2020=3,219; Kvartil Q : wos-jcr -- Q2 [Environmental 

sciences] – 2020; wos-jcr -- Q3 [Green & sustainable science & technology] -- 2020 

Munk Michal, Pilková Anna, Benko Ľubomír, Blažeková Petra, Švec Peter: Web usage analysis of Pillar 3 

disclosed information by deposit customers in turbulent times [elektronický dokument]. In: Expert Systems 

with Applications [elektronický dokument]. Roč. 185 (2021), s. 1-12, art. No. 115503 [print]. ISSN (print) 0957-

4174. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417421009131. Indikátor časopisu: 

SJR (SCOPUS) 2020=1,368; SNIP (SCOPUS) 2020=3,079; CiteScore (SCOPUS) 2020=12,7; IF (JCR) 

2020=6,954; Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Computer science, artificial intelligence] – 2020; wos-jcr -- Q1 [Operations 

research & management science] – 2020; wos-jcr -- Q1 [Engineering, electrical & electronic] -- 2020 

Papulová Zuzana, Gažová Andrea, Šlenker Maroš, Papula Ján: Performance measurement system: 

implementation process in SMEs [elektronický dokument]. Lit.: 63 zázn. In: Sustainability [elektronický 

dokument]. Roč. 13, č. 9 (2021), s. 1-19, art. no. 4794 [online]. ISSN (online) 2071-1050. URL: 

https://doi.org/10.3390/su13094794, Registrované v: scopus; Registrované v: wos; Indikátor časopisu: SJR 

(SCOPUS) 2020=0,612; SNIP (SCOPUS) 2020=1,242; CiteScore (SCOPUS) 2020=3,90; IF (JCR) 2020=3,251; 

Kvartil Q: wos-jcr -- Q2 [Environmental studies] – 2020; wos-jcr -- Q3 [Green & sustainable science & technology] 

– 2020; wos-jcr -- Q2 [Environmental sciences] -- 2020 

Rauer Johannes Nikolaus, Kroiss Michael, Kryvinska Natalia, Engelhardt-Nowitzki Corinna, Aburaia Mohamed: 

Cross-university virtual teamwork as a means of internationalization at home. [elektronický dokument] In: The 

international journal of management education [elektronický dokument]. Roč. 19, č. 3 (2021), s. 1-13, art. No. 

100512 [online]. ISSN (print) 1472-8117. 

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811721000616. Registrované v: scopus; 

Registrované v: wos; Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2020=1,167; SNIP (SCOPUS) 2020=1,451; CiteScore 
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(SCOPUS) 2020=5,1; IF (JCR) 2020=2.707; Kvartil Q: wos-jcr -- Q4 [Business] – 2020 wos-jcr -- Q2 [Education & 

educational research] – 2020; wos-jcr -- Q3 [Management] -- 2020 

 
FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UK 

Buzalka Juraj: Village fascists and progressive populists: Two faces of the countermovement in Slovakia. In: 

Europe-Asia Studies. Roč. 73, č. 9 (2021), s. 1658-1682. - ISSN (print) 0966-8136. Registrované v: scopus; 

Registrované v: wos; Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2020=0,67; SNIP (SCOPUS) 2020=1,486; CiteScore 

(SCOPUS) 2020=2; IF (JCR) 2020=2.102; Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Area studies] – 2020; wos-jcr -- Q2 

[Economics] – 2020; wos-jcr -- Q2 [Political science] – 2020; scimago-sjr -- Q1 [Geography, planning and 

development] – 2020; scimago-sjr -- Q1 [History] – 2020; scimago-sjr -- Q1 [Sociology and political science] – 

2020; scimago-sjr -- Q2 [Economics and econometrics] -- 2020 

Halamová Júlia, Kanovský Martin, Varšová Karolína, Kupeli Nuriye: Randomised controlled trial of the new 

short-term online emotion focused training for self-compassion and self-protection in anonclinical sample. In: 

Current Psychology. Roč. 40, č. 1 (2021), s. 333-343. - ISSN (print) 1046-1310. Registrované v: scopus; 

Registrované v: wos; Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2020=0,498; SNIP (SCOPUS) 2020=0,706; CiteScore 

(SCOPUS) 2020=2,7; IF (JCR) 2020=4.297; Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Psychology, multidisciplinary] – 2020; 

scimago-sjr -- Q2 [Psychology (miscellaneous)] -- 2020 

Kazharski Aliaksei: Neonationalism and the metropolitan coffee house in Central Europe. In: Political 

geography. Roč. 89 (2021), s. [1-3], art. No. 102432. - ISSN (print) 0962-6298. Registrované v: scopus; 

Registrované v: wos; Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2020=1.527; SNIP (SCOPUS) 2020=1.878; CiteScore 

(SCOPUS) 2020=4,4; IF (JCR) 2020=3,66; Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Political science] – 2020; wos-jcr -- Q2 

[Geography] – 2020; scimago-sjr -- Q1 [Geography, planning and development] – 2020; scimago-sjr -- Q1 

[History] – 2020; scimago-sjr -- Q1 [Sociology and political science] -- 2020 

Lukačovič Marek, Masaryk Radomír: Use of hallucinogens in Slovakia: Does it differ from global trends? In: 

International Journal of Drug Policy. - č. 98 (2021), s. 1-11, art. No. 103385. ISSN (print) 0955-

3959.Registrované v: wos; Registrované v: scopus; Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2020=1.649; SNIP 

(SCOPUS) 2020=1.544; CiteScore (SCOPUS) 2020=6,7; IF (JCR) 2020=5,009; Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Substance 

abuse] – 2020; scimago-sjr -- Q1 [Health policy] – 2020; scimago-sjr -- Q1 [Medicine (miscellaneous)] -- 2020 

Maďarová Zuzana, Valkovičová Veronika: Is feminism doomed? Feminist praxis in the times of gender 

ideology in Slovakia. In: European journal of women's studies. - Roč. 28, č. 2 (2021), s. 274-281. - ISSN (print) 

1350-5068. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1350506820979157; Registrované v: wos; 

Registrované v: scopus; Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2020=1,098; SNIP (SCOPUS) 2020=2,215; 

CiteScore (SCOPUS) 2020=3,6; IF (JCR) 2020=3.365; Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Women's studies] – 2020; 

scimago-sjr -- Q1 [Arts and humanities (miscellaneous)] – 2020; scimago-sjr -- Q1 [Gender studies] -- 2020 

  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1350506820979157
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Príloha 5: Centrá excelentnosti UK a kompetenčné centrá UK 

Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského 

prof. PhDr. Darina Malová, PhD. Filozofická fakulta UK 

Centrum excelencie fyziky komplexných systémov 

prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 

Centrum excelencie pre perinatologický výskum 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK 

Centrum experimentálnej a klinickej respirológie 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK 

Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii 

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK 

Centrum excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave 

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. Lekárska fakulta UK 

Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie 

doc. RNDr. Martin Putala, PhD. Prírodovedecká fakulta UK 

Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality 

života 

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. Prírodovedecká fakulta UK 

Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny UK 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Vedecký park UK 

Kompetenčné centrum JLF UK Martin 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., Jesseniova lekárska fakulta UK 

mim. prof. 

Centrum translačnej medicíny 

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK 

CE, v ktorých je UK iba partnerom, t. j. nesídlia na UK: 

Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 

doc. RNDr. Martin Putala, PhD. Prírodovedecká fakulta UK 

Centrum excelentnosti integrálnej protipovodňovej ochrany územia 

doc. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. Prírodovedecká fakulta UK 

Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky 

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. Prírodovedecká fakulta UK 

Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne 
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prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. Prírodovedecká fakulta UK 

Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodivezitu 

RNDr. Eduard Stloukal, PhD. Prírodovedecká fakulta UK 

Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Prírodovedecká fakulta UK 
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Príloha 6: Špičkové tímy UK 

1. výzva 

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 Miroslav Vojtech 

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, 

FMFI 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 

2. výzva 

1. Translačný výskum onkologických ochorení  LF UK Michal Mego 

2. Archeológia: moderný výskum na Slovensku FiF UK Tomáš König 

3. Sociálne kontexty v lokálnych komunitách FSEV UK Martin Kánovský 

4. Tím fyziky vysokých energií FMFI UK Stanislav Tokár 

5. Bioinformatika a funkčná analýza biologických 

systémov 

PriF UK 

FMFI UK 

Katarína Mikušová 

6. Tím experimentálnej biológie rastlín PriF UK Alexander Lux 

7. Kardiorespiračný systém a viscerálna bolesť JLF UK Andrea Čalkovská 
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Príloha 7: Výskumné činnosti Vedeckého parku UK 

Výskumné činnosti v rámci VP UK nadväzovali na odborné aktivity projektu Univerzitný vedecký 

park Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré pokračovali riešením 8 nových projektov 

realizovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, 1 nového projektu 

realizovaného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a zároveň pokračujúcich 

11 APVV a 2 VEGA grantov.  

 

V rámci 3 uvedených projektov boli realizované výskumné činnosti v súvislosti s ochorením 

COVID-19. 

 

 

Laboratórium produkcie a purifikácie rekombinantných proteínov 

 

V sledovanom období sme sa sústredili na návrh, dizajn, konštrukciu a optimalizáciu bakteriálnych 

systémov exprimujúcich malé peptidy a proteíny - novo identifikované  ITP/ITPL z D. melanogaster 

na štúdie hmyzieho metabolizmu (v spolupráci s ÚZ SAV)) a enzýmov s potenciálnym priemyselným 

využitím v biokatalýze a biotransformácii aromatických látok (Kataláza-peroxidáza AfKatG, varianty 

peroxidáz, varianty alkoholdehydrogenáz, formiát dehydrognázu (v rámci projektu APVV-17-0333).  

 

Zamerali sme sa aj na produkciu a purifikáciu domén rastlinného DEK1 proteínu na ďalšie funkčné 

a štrukturálne štúdie s cieľom porozumenia analogickým funkciám pri ľudských proteínoch a ich 

bližšej charakterizácie (v rámci projektu APVV-17-0570).  

 

Výsledky práce boli prezentované na online konferencii „Zelená chémia pre trvalo udržateľný rozvoj 

agropotravinárskeho sektora. 

 

Ďalej sme publikovali výsledky výskumu v oblasti sledovania fermentačných vlastností nového 

expresného systému Vibrio natriegens a ich porovnávaní s etablovaným systémom E. coli. 

Porovnávali sme pri tom schopnosť kultúry rásť na rôznych zdrojoch uhlíka ako aj celkovú produkciu 

proteínov za rôznych podmienok, čo sme demonštrovali na modelovom proteíne ľudskom rastovom 

hormóne. 

 

Ďalšou aktivitou bolo ukončenie experimentálnych prác na konštrukcii a optimalizácii bakteriálneho 

expresného systému umožňujúceho čiastočnú N-glykozyláciu exprimovaných proteínov s cieľom ich 

stabilizácie alebo imobilizácia na stabilné nosiče (v rámci projektu VEGA 1/0710/18). 

 

 

Bakteriologické laboratórium 

 

V sledovanom období sme pokračovali vo výskume využitia fágových preparátov pri liečbe 

bakteriálnych infekcií pacientov so zápalmi močových ciest. Purifikovali a charakterizovali sme 19 

nových bakteriofágov špecifických voči patogénom E.coli, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis 

ako aj Cronobacter spp. Pomocou techník sekvenovania druhej (MiSeq, NextSeq) a tretej (MinION, 

ONT) generácie sme stanovili celogenómové sekvencie všetkých študovaných bakteriofágov. 

Zároveň sme stanovili aj ich špecificitu voči hostiteľom zo zbierky VP UK.  

 

Významnou časťou výskumných aktivít bola aj práca na objasnení pôvodcov infekcií dolných 

končatím pacientov s diabetickou nohou. Spracovali sme a zaradili do zbierky 189 bakteriálnych 

kmeňov, ktorých taxonomické zaradenie sme potvrdili pomocou Maldi-TOF analýzy. Každý kmeň 

má určenú citlivosť na klinicky relevantné antibiotiká. V rámci riešenia tejto štúdie, sme stanovili 

bakteriálny 16SrRNA profil sterov 15 pacientov s diabetickou nohou. Aktuálne pracujeme na 
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purifikácii špecifických bakteriofágov vhodných na liečbu infekcií. Spomenuté aktivity sme riešili aj 

s podporou APVV projektov APVV-16-0168 (TERAFAG) a APVV-17-0526 (DIASTEM). 

 

 

Laboratórium fyziológie rastlín 

 

V oblasti fyziológie rastlín sme sa zamerali na experimenty súvisiace s expresiou a purifikáciou 

niektorých domén rastlinnej kalpaínovej proteázy DEFECTIVE KERNEL 1 (DEK1) za účelom 

determinácie jej atómovej 3D štruktúry (v rámci APVV-17-0570). DEK1 je kľúčový regulačný 

proteín vývinu rastlín s esenciálnymi funkciami pri kontrole bunkového delenia a špecifikácii 

bunkových typov.  

 

Z tohto dôvodu sme sa zamerali aj na štúdium problematiky rastlinných hormónov – auxínov s 

interakciu DEK1 proteínu a preto sme pripravili auxínové reportérové línie P. patens s deléciou DEK1 

ako aj nadexpresné línie so zvýšenou expresiou kalpaínovej domény DEK1 proteínu. Objasnenie 

mechanizmu aktivácie a regulácie DEK1 má vysoký komerčný a poľnohospodársky potenciál. 

Zároveň sme pokračovali vo výskume RNA helikáz AdRNAh1 a AdRNAh2.  

 

Kvantitatívnou analýzou transkriptov sme zistili mieru expresie génov AdRNAh1 a AdRNAh2 

metódou RT-qPCR v delečných mutantoch ΔAdRNAh1 a ΔAdRNAh2 P. patens kultivovaných v 

rôznych podmienkach vrátane chladu a zvýšenej koncentrácie hormónu ABA. Výsledky ukázali, že 

nedochádza preukazne k zvýšenej expresií génov AdRNAh1 a AdRNAh2 v stresových podmienkach 

v porovnaní s kontrolnými rastlinami WT P. patens. Ďalšie aktivity súviseli s projektom APVV SK-

PT-18-0020 (Štúdium kombinovaného vplyvu klimatických zmien na kultúrne plodiny), ktorý máme 

v spolupráci s Portugalskom.  

 

Počas roku 2020 bol podaný projekt VEGA (1/0352/21: Interakcia DEK1 kalpaínu s auxínovou 

signalizáciou pri bunkovom delení a kontrole bunkovej identity). Venovali sme sa aj experimentom 

súvisiacich s vplyvom ťažkých kovov a polokovov na rastliny a zároveň bioremediačným 

potenciálom rastlín. 

 

 

Laboratórium genomiky a bioinformatiky 

 

Laboratórium pokračovalo vo výskumných činnostiach realizovaných v predchádzajúcom období. 

Zároveň zahájilo v roku 2020 spolu s partnermi implementáciu viacerých projektov financovaných 

Výskumnou agentúrou v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.  

 

Projekt PreveLynch je zameraný na dedičnú formu kolorektálneho karcinómu a na výskum metód 

pokročilej diagnostiky a prognostiky. 

 

Projekt BIOMEDIRES 2 je zameraný na výskum onkogynekologické ochorenia ako endometriálny 

či ovariálny karcinóm a výskum inovatívnych komplexných diagnostických metód.  

 

Projekt GenoScan zameraný na  je zameraný na inovatívnu transformáciu aktuálne dostupného a 

používaného testu GenoScan, ktorý je založený na analýze celého genómu a je zameraný na 

identifikáciu chromozómových a veľkých subchromozómových porúch za účelom prenatálnej 

diagnostiky.  

 

Projekt PanClinCov zameraný na identifikáciu genetické biomarkerov,  na základe ktorých vieme 

klasifikovať človeka podľa jeho genotypu do skupiny s menej, alebo viac rizikovým priebehom 
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ochorenia. Projekt aktuálne reaguje na rýchly vzostup vírusovej infekcie spôsobenej novým typom 

ľudského koronavírusu Sars-Cov-2. 

 

Okrem projektov Výskumnej agentúry pokračovala implementácia projektov agentúry APVV a v 

mimoriadnej Covid výzve sme získali nový APVV grant s názvom NecroCov zameraný na 

genomickú analýzu. 

 

Laboratórium sa zapojilo aj do výskumu nového koronavírusu. Vedecký park bol prvou inšitúciou, 

ktorá sekvenovala izoláty prvých slovenských pacientov s koronavírusom v apríli 2020. Výsledky 

boli publikované v kvalitnom Q1 žurnále Eurosurveillance. 

 

Tím výskumných pracovníkov z laboratória sa v roku 2020 podieľal na štúdii, ktorá bola publikovaná 

v prestížnom časopise Nucleic Acids Research koncom januára 2021, pričom tento časopis je jedným 

z najprestížnejších časopisov v oblasti biochémie. 

 

Laboratórium sa podieľalo v sledovanom období aj na viacerých popularizačných výstupoch 

v médiách a účastiach v diskusiách, a to najmä v súvislostí s ochorením COVID-19. 

 

 

Cieľom výskumného tímu Vedeckého parku UK v nasledujúcom období bude realizácia 

zazmluvnených projektov, vyhľadávanie príležitostí na zapojenie sa do medzinárodných 

výskumných aktivít, ako aj participácia na výskumných úlohách súvisiacich s ochorením COVID-19. 
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Príloha 8: Centrum informačných technológií UK, Výročná správa za rok 2021 

Centrum informačných technológií Univerzity Komenského (ďalej CIT UK) je centrálne financovanou súčasťou, 

zabezpečujúcou prevádzku a rozvoj informačných systémov s celouniverzitnou pôsobnosťou, odbornú 

starostlivosť o informačnú a komunikačnú infraštruktúru Univerzity Komenského a zabezpečenie IKT potrieb 

koncových používateľov Rektorátu a iných centrálne financovaných súčastí.  

CIT UK sa z organizačného hľadiska delí na jednotlivé referáty so zadefinovanými náplňami činností. 

V zodpovedajúcej štruktúre je predkladaná aj táto výročná správa – ku každému útvaru sú najprv uvedené 

základné informácie, potom zhrnutie jeho činnosti za rok 2020.   

V roku 2021 pretrvávajúca pandémia COVID-19 znamenala aj pretrvávajúce zvýšené nároky na informačné 

technológie. V priebehu roka CIT ťažil zo skúseností z uplynulého roka a hoci nebolo potrebné riešiť nárazové 

veľké úlohy a problémy súvisiace s pandémiou, bolo nutné vzniknuté spôsoby podpory používateľov podchytiť 

systematicky ako aj riešiť úlohy, ktoré z dôvodu pandémie boli dočasne pozastavené v roku 2020. 

Pod veľkým kapacitným náporom zostali referáty, ktoré poskytujú priamu podporu učiteľom a študentom – 

Školiace stredisko kvôli veľkému množstvu hromadných školení súvisiacich s dištančnou výučbou, pracovisko 

telefónnej podpory CePIT a referát prevádzky poskytujúci technickú podporu v prípade problémov pri výučbe 

samotnej a podpora používateľov na home office. S nepravidelnou fyzickou prítomnosťou všetkých 

pracovníkov a pracovníčok aj študentov a študentiek na univerzite súviseli aj požiadavky na elektronizáciu 

mnohých procesov. Čoraz vážnejším problémom sú incidenty informačnej bezpečnosti, hlavne veľké 

množstvo falošných e-mailov a phishingové kampane. 

Riaditeľ CIT UK a zamestnanci v jeho priamej podriadenosti 

Riaditeľ CIT UK má v priamej podriadenosti mimo vedúcich jednotlivých referátov ešte 6 pracovných miest, 

z ktorých sú k 31.12.2021 všetky obsadené. Ku koncu roka dochádza aj k uvoľneniu pozície riaditeľa CIT, na 

miesto ktorého je vypísane výberové konanie. 

Okrem riadiacej, koordinačnej, podpornej ekonomickej a administratívnej činnosti zabezpečujú riaditeľ CIT so 

zamestnancami v priamej podriadenosti najmä odborné aspekty verejného obstarávania pre IKT, prostriedky 

telefónnej komunikácie, informačnú bezpečnosť a ochranu osobných údajov na celouniverzitnej úrovni. 

Ochrana osobných údajov, informačná a kybernetická bezpečnosť 

Naďalej pokračujú snahy o plné sfunkčnenie mechanizmu fakultných koordinátorov ochrany osobných údajov, 

bez honorovania tejto úlohy dedikovanými finančnými prostriedkami je však miera postupu v tejto oblasti 

neuspokojivá. Následkom nedostatočnej funkčnosti koordinátorov je neucelený prehľad diania na jednotlivých 

súčastiach a tým aj zvýšené riziko protiprávneho postupu súčasti.  

V oblasti ochrany osobných údajov poklesol počet žiadostí v zmysle článku 15 GDPR o vydanie kópie osobných 

údajov, zároveň sa však zvýšil počet žiadostí o vysvetlenie od ÚOOÚ SR, teda počet konaní v ktorých je UK 

zainteresovaná. Zvýšil sa aj počet bezpečnostných incidentov, čo bol očakávaný následok zvýšenej 

elektronizácie procesov UK následkom pandémie.  

Od septembra 2021 bolo obsadené miesto „pentestera“ a spustené rozsiahle testovanie zraniteľností 

informačných systémov a sietí UK. Výsledkom tohto testu a zároveň závermi niekoľkých bezpečnostných 

incidentov, ktoré našťastie zásadne nezasiahli do funkčnosti UK alebo do integrity dát UK, boli vytýčené 

nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie základnej úrovne bezpečnosti. Implementácia nevyhnutných opatrení 

potrvá minimálne celý rok 2022. Táto úloha sa čiastočne prekrýva s úlohou referátu infraštruktúry a prevádzky 

serverov „dlhodobá úloha prerábky kostry univerzitnej siete“ a prebieha v spolupráci s uvedeným referátom. 

CIT UK smeruje k zavedeniu e-learningového školenia v oblasti ochrany osobných údajov a zároveň v oblasti 

základného povedomia o informačnej bezpečnosti. Nedostatok základného povedomia o informačnej 
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bezpečnosti medzi zamestnancami bolo identifikované ako najčastejší dôvod vzniku bezpečnostných 

incidentov. Školenie vzniká v spolupráci so školiacim strediskom CIT UK a bude fungovať ako povinné školene 

s testom, obdobne ako školenie BOZP, s dvojročnou periódou. 

Z významných projektov treba spomenúť zmenu modelu spolupráce s dopravným integrátorom TransData, pri 

ktorom sa od septembra 2021 podarilo v spolupráci s Referátom rozvoja CIT a Referátom služieb CIT zapojiť 

TransData do Slovenskej akademickej federácie identít (SafeID), čím sa podarilo sprehľadniť vzťahy, vyhnúť sa 

platbám, ktoré prechádzali cez UK zároveň zosúladiť celý proces s GDPR, najmä so zásadou transparentnosti. 

Nákupy IKT 

V roku 2021 sa v spolupráci s Oddelením centrálneho obstarávania zákaziek UK podarilo do plnej prevádzky 

uviesť model DNS (dynamický nákupný systém) a zaviesť tento systém ako univerzitnú služby (viac pod 

Referátom služieb IKT), čím sa štandardizoval proces verejného obstarávania pre väčšinu IKT zariadení. 

Ostatné nákupy naďalej pokračujú v samostatnom režime. 

Mobilná komunikácia 

Po centralizácii VoIP telefónie z roku 2018 a takmer 90% poklesu mesačných nákladov na uvedenú službu a 

po presunutí služby Mobilných telefónov na CIT UK v roku 2020 a následnej optimalizácii a priebežnom 

sledovaní využitia služieb klesli náklady pri zachovaní dodávateľa o 30% (iba RUK). V roku 2021 sa podarilo aj 

pre mobilnú komunikáciu vysúťažiť celouniverzitného dodávateľa. V roku 2022 bude služba postupne uvedená 

do prevádzky tak ako budú končiť individuálne zmluvy jednotlivých súčastí.  

Interné predpisy 

Súčasťou každej služby poskytovanej CIT UK by mali byť záväzné pravidlá jej používania. Tieto pravidlá 

upravujú najmä práva a povinností používateľov systému, prípadne rozsah poskytovanej podpory a iné dôležité 

pravidlá poskytovanej služby. Tieto predpisy nazývame prevádzkové poriadky a zároveň slúžia na audit 

prístupov ako dôležitej súčasti informačnej bezpečnosti. Spolu so službou RedCAP bol formálne prijatý aj jej 

prevádzkový poriadok. Prevádzkové poriadky ostatných služieb sú v rôznom štádiu rozpracovanosti a mali by 

sa postupne formálne prijímať ako vnútorné predpisy CIT UK. 

 V roku 2021 sa niekoľko krát menil organizačný poriadok CIT UK, a to v časti určujúcej personálne obsadenie 

najmä ako následok zavádzania nových služieb. V roku 2022 sa očakáva vytvorenie tretej vrstvy riadenia a 

teda vznik oddelení, ktoré sa následne budú deliť na referáty. 

Centrum podpory informačných technológií (CePIT) 

CePIT ako kontaktné miesto pre telefonické a e-mailové nahlasovanie incidentov súvisiacich s IT naďalej 

úspešne pokračoval v prevádzkovom zastrešení centrálnych služieb, monitorovaní prevádzky a upozorňovaní 

na výpadky dostupnosti jednotlivých služieb.   

V roku 2021 pracovalo na CePITE 17 pracovníkov, prevažne študentov UK.   

V priebehu roka 2021 CePIT prešiel v plnej miere na aplikačné telefonovanie cez systém Microsip, čo umožnilo 

hybridnú prevádzku (práca z pracoviska CePIT-u na FMFI v kombinácii s homeofficom),  zásluhou čoho sa dalo 

rýchlejšie reagovať na aktuálnu pandemickú situáciu ako aj na zvýšenú zaťaž v priebehu roka.  

V roku 2021 bolo na CePITe zaznamenaných 5953 incidentov v IT oblasti, z čoho pracovníci CePIT-u 

samostatne vyriešili približne polovicu. Vďaka tomu sa mohli výrazne odľahčení pracovníci ostatných súčastí 

CIT-u plnohodnotnejšie venovať rozvojovým činnostiam pri službách poskytovaných univerzitným 

používateľom. Najviac incidentov zaznamenal CePIT v súvislosti s používaním AIS-u a e-prihlášok – 1126, pri 

podpore e-ubytovania – 975, pri obnove univerzitných hesiel – 914,  pri riešení problémov súvisiacich 

s používaním univerzitného mailu – 722 a pri problémoch so sieťovou konektivitou – 336.  
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Väčšina incidentov bola zaznamenaných na základe prijatých telefonických hovorov. Počas roka 2021 bolo 

celkovo zaevidovaných 6870 volaní na CePIT. Naopak CePIT vykonal 3813 volaní na požívateľov.  

Referát prevádzky IKT 

Referát prevádzky IKT obsahuje podľa systemizácie miest v organizačnom poriadku CIT 11 štandardných 

pracovných miest, z toho k 31.12.2021 je obsadených 9 po odchode technika na RUK.  Reálne dve voľné 

pracovné miesta zatiaľ zaberú technici z Mlynov, pre ktorých sa plánuje vytvorenie vlastných pracovných miest 

začiatkom roka 2022. 

Elektronická pošta a Office 365  

V roku 2021 naďalej najviac ovplyvňovala prevádzku a rozvoj služieb pandémia. Využívanie nástrojov z Office 

365 sa stalo bežnou súčasťou života na univerzite. S tým samozrejme súviselo riešenie bežných prevádzkový 

incidentov, drobných výpadkov a optimalizácie nastavení. Avšak objavili sa aj nové výzvy v podobe online 

prijímacích konaní, pre ktoré sme museli navrhnúť také riešenie, aby aj uchádzači dokázali použiť univerzitný 

Office 365. V úzkej spolupráci s fakultnými študijnými oddeleniami sa nám to úspešne podarilo zvládnuť. 

Ďalším podobným scenárom bola aj podpora pre rôzne letné školy, prípravné kurzy, či spolupráca pri 

organizovaní Biologickej olympiády.   

S narastajúcim počtom používateľov narastá aj bezpečnostné riziko. Útočníci tiež zareagovali  na pandemickú 

situáciu a začali využívať fakt, že veľa zamestnancov pracuje z domu a o mnoho viac sa komunikuje cez email 

a tak sa rôzne formy phishingových útokov enormne znásobili.  Na tieto útoky sme reagovali úpravami 

bezpečnostných politík systému Office 365 a využili sme aj bezpečnostné nástroje ako Microsoft 365 

Defender a Office 365 Cloud App Security, ktoré umožňujú monitorovanie a odhaľovanie hrozieb a taktiež sme 

v niektorých prípadoch použili aj technológie Conditional Access a Multifactor Authentication.    

Na konci roku 2021 sme začali pripravovať na migráciu Lekárskej fakulty do Office 365. Celá táto migrácia si 

vyžadovala poctivú prípravu, keďže sa jedná o lekárov, ktorí sú v tejto dobe naozaj vyťažení a pri výučbe aj 

svojej práci veľmi často potrebujú email aj ďalšie služby Office 365. Náš cieľ bol urobiť migráciu s čo 

najmenšími výpadkami a obmedzeniami pre používateľov. Veríme, že poctivá príprava sa odrazí 

v bezproblémovej migrácii v budúcom roku.   

Podpora klientskych staníc   

V roku 2021 boli pracovníci CIT postavení pred ďalšie nové výzvy súvisiace s pandémiou. Prvom rade sme 

ďalej pokračovali s obnovovaním technického vybavenia zamestnancov, kde boli zohľadňované hlavne 

požiadavky na umožnenie práce z domu a zamerali sme sa tiež na ochranu a bezpečnosť zariadení. Prišli však 

aj nové výzvy ako napríklad streamovanie promócii. Pre tento účel sme vyobstarali špeciálnu techniku, zaučili 

sa v práci s ňou a v spolupráci s kolegami z oddelenia pre vonkajšie vzťahy sme úspešne odstreamovali 

promócie všetkých našich absolventov.    

Univerzitný kamerový systém   

Univerzita Komenského používa na ochranu majetku, poriadku a bezpečnosti systém bezpečnostných kamier, 

inštalovaných na jednotlivých súčastiach UK. Väčšina kamier je zapojených do centrálneho kamerového 

systému, ktorý spravuje CIT. Tento kamerový systém sa kontinuálne rozširuje a modernizuje.   

V roku 2021 kvôli pandémii prebehli len menšie úpravy a rozšírenia kamerového systému. Hlavne výmeny 

nefunkčných kamier. Plánovaný upgrade na novšiu verziu kamerového systému sa vykonať nestihol, avšak 

stihli sa urobiť prípravné práce: presuny a konsolidácia aktuálnej štruktúry kamerových serverov. Vďaka týmto 

aktivitám by už nič nemalo brániť v rozsiahlej reštrukturalizácii kamerového systému, ktorá je plánovaná na 

budúci rok 2022.   

Referát infraštruktúry IKT 



162 

 

Referát infraštruktúry IKT (ďalej RR) obsahuje podľa systemizácie miest v organizačnom poriadku CIT 9 

štandardných pracovných miest, z toho k 31.12.2021 je obsadených 8 miest celkovo desiatimi pracovníkmi. 

Referát infraštruktúry spravuje vyše 100 fyzických serverov, 5 diskových polí, 2 páskové knižnice, virtualizačnú 

platformu, ďalej má na starosti prevádzku vyše 300 virtuálnych serverov a 3 serverovní vrátane nepretržitého 

napájania, klimatizácie, a protipožiarnych systémov v nich. Do agendy referátu spadá tiež prevádzka a rozvoj 

chrbticovej dátovej siete univerzity, zálohovanie a archivácia serverov ako celku ale aj vybraných dát na nich, 

monitorovanie kapacitných a prevádzkových parametrov jednotlivých skieťových, fyzických a virtuálnych 

zariadení v sieti UK za účelom zabezpečenia maximálnej promptnosti riešenia prípadného výpadku a 

komplexná starostlivosť o bezpečnosť a integritu systémov a dát.   

Vysoko výkonný výpočtový systém CLARA pre vedecké tímy UK prevádzkujeme v režime „softvér ako 

optimalizovaná služba“ od jari 2020. Hoci jeho aktuálny výkon presahuje 33 TFLOPS, dopyt po výkone 

v špičkách je stále vyšší ako kapacita systému. Máme preto ambíciu pripravovaným ďalším rozšírením klastra 

poskytnúť solídny nástroj pre univerzitný výskum aj v oblasti „deep learning“ a umelej inteligencie. V roku 2021 

sme spustili základné moduly GPU pre výpočty časticovej dynamiky s výkonom 48 TFLOPS v jednoduchej 

aritmetike.  Súčasných vyše 60 aktívnych používateľov od spustenia dokončilo 30209 výpočtových úloh v roku 

2020 a 32294 v roku 2021. Keby tie výpočty vykonával iba jediný procesor rovnakej kvality, výsledok by bol 

k dispozícii o 115 resp. o 280 rokov. Drvivá väčšina používateľov má svoj výskum zameraný na prírodné alebo 

medicínske vedy a aj vďaka prevádzke systému CLARA pribudlo 10 karentovaných publikácií univerzitných 

autorov v prestížnych zahraničných časopisoch. Existencia klastra vysoko výkonného počítania umožnila 

vedeckým tímom univerzity aj efektívnejšiu participáciu na výskume nových účinných látok proti mutáciam 

vírusu SARS-COV-2, pričom výsledky tohto výskumu už boli z časti publikované a zvyšok sa pripravuje do tlače. 

Roky trvajúca spolupráca medzi úsekom infraštruktúry a pracoviskom genomického výskumu v UVP, bola 

akcelerovaná aj prebiehajúcou epidémiou a potrebami masívnych analýzy zo sekvenovania genómu vírusu. 

Univerzitný výpočtový klaster je využívaný aj v projekte Molekulových simulácii v environmentálnych 

procesoch, ktorý sa realizuje v rámci bilaterálnej spolupráce medzi Univ. Lille (Francúzsko) a UK. Niektorí 

študenti tejto zahraničnej univerzity absolvovali semester kurzu vysokovýkonného počítania využitím HPC 

systému CLARA. Článok o HPC pripravený v spolupráci s Oddelením pre vonkajšie vzťahy UK bol prevzatý aj 

do viacerých spravodajských webov.   

  

Za účelom IKT podpory vedeckého výskumu na UK získalo CIT pre univerzitu licenciu umožňujúcu používanie 

REDCapu našimi pracovníkmi. REDCap prevádzkujeme ako manažovanú službu. REDCap (Research Electronic 

Data Capture) je webová aplikácia, ktorá umožňuje bezpečnú tvorbu a spravovanie online prieskumov, 

dotazníkov a databáz. REDCap je celosvetovo uznávaným nástrojom, ktorý sa používa vo viac ako 140-tich 

krajinách a vo vedeckých časopisoch bol citovaný vyše 13000 krát. REDCap je možné použiť na zber všetkých 

typov dát v akomkoľvek prostredí a je v súlade s viacerými bezpečnostnými štandardmi (21 CFR Part 11, 

FISMA, HIPAA a GDPR). REDCap spolu s platformou SAS, ktorú sme zmluvne zabezpezpečili pre potreby celej 

UK na ďalšie štvorročné obdobie, tvoria základné piliere pre dátovú analytiku, ktorá je od minulého roku 

k dispozícii vedeckým tímom univerzity, vrátane poskytovania technickej pomoci pre používateľov. 

V súčasnosti je v  systéme 30 používateľov zo 6 fakúlt. Ide o riešiteľov dokopy 36 projektov na ktoré sa viaže 
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vyše 1500 uložených formulárov. REDCap zároveň figuruje aj ako bezpečný centrálny repozitár vedeckých dát 

z vlastného výskumu, meraní a výpočtov. Súčasťou našich plánov v oblasti dátovej analytiky na budúce 

obdobie je aj vybudovanie znalostnej databázy pre grafické spracovanie a štatistickú analýzu vedeckých dát. 

Bude možné tak poskytnúť pre záujemcov všetky prvky životného cyklu dát, od zberu až po prezentáciu 

v integrovanom riešení.   

  

Stále prebiehajúca dištančná a hybridná výuka a práca z domu viedla k nevyhnutnosti ďalšej optimalizácii 

viacerých IKT systémov. Pri práci z domu je nevyhnutné mať bezpečné a stabilné pripojenie k interným 

systémom univerzity. Vyvinuli a nasadili sme do pilotnej prevádzky vlastné riešenie na automatizované 

vydávanie certifikátov a manažment konfigurácie zabezpečeného prístupu cez VPN k interným zdrojom UK 

pre zamestnancov s cieľom umožniť bezpečnú prácu z domu pri zachovaní prístupu k interným IT službám. 

Toto nové riešenie zamestnaneckej VPN v súčasnosti využíva už viac ako 100 zamestnancov. Zásadným 

spôsobom sme zvýšili kapacity a vylepšili konfigurácie v systémoch, ktoré zabezpečujú dištančné vzdelávanie 

priamo ako aj ich pridružených pomocných súčastí. Pripravovali sme podmienky pre prevádzku kontajnerizácii 

služieb nielen na frontende ale aj databázovom backende. V rámci týchto aktivít sme prešli na najnovšiu verziu 

virtualizačnej a zálohovacej platformy a súvisiacich firmvérov, testovali sme a optimalizovali riešenie pre 

softvérovo definované úložisko a pripravovali sme sa nasadenie integrovaného riešenia pre kontajnerizáciu. 

Vylepšili sme dohľad nad systémami, implementáciou najnovšej verzie monitoringu prevádzky a kapacitných 

parametrov. Pokračovali sme v integrácii systémov pre zvýšenie bezpečnosti a kontinuity prevádzky 

informačných systémov.    

Výrazne sme pokročili s dlhodobou úlohou prerábky kostry univerzitnej siete aj napriek pandemickým 

obmedzeniam. Podarilo sa nám nasadiť nové riešenie pre Rektorát Univerzity Komenského, Právnickú fakultu 

a Vedecký park Univerzity Komenského. Tieto riešenia zabezpečili zefektívnenie každodennej prevádzky, 

znížili chybovosť a zvýšili bezpečnosť. Evanjelická bohoslovecká fakulta, Pedagogická fakulta a Botanická 

záhrada prešla čiastočnou modernizáciou, resp. rozšírením sieťovej infraštruktúry. Pre Farmaceutickú fakultu 

a Fakultu telesnej výchovy a športu sme zabezpečili návrhy pre modernizáciu, resp. rozšírenie sieťovej 

infraštruktúry, ktoré by sa mali realizovať v roku 2022. Pri projekte nového Informačného centra sme navrhli 

dátové pripojenie, ktorého realizácia prebehne v roku 2022. Nemožnosť pracovať vo väčšom kolektíve v 

jednom uzavretejšom priestore nám plán revitalizácie serverovne univerzity umiestnenej na FMFI, žiaľ, 

dočasne zablokovala. 
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Referát rozvoja IKT 

Referát rozvoja IKT obsahuje podľa systemizácie miest v organizačnom poriadku CIT 9 štandardných 

pracovných miest, z toho k 31.12.2021 je obsadených 6,85 z nich celkovo deviatimi pracovníkmi, dvaja 

pracovníci na plný úväzok sú ale vo výpovednej lehote a ďalší sa redukuje na parciálny pracovný úväzok menší 

ako polovičný. Nárazový výpadok kompetentných personálnych kapacít ohrozuje v nasledujúcom roku 

stabilitu, či dokonca existenciu, základnej kritickej služby zabezpečujúcej integráciu systémov, rovnako ako 

verejne veľmi viditeľnej služby elektronického ubytovania.  

Mimo koncoročného exodu bol rok 2021 bol pre RR rokom stabilizácie, vylepšovania vnútorných procesov 

a štandardizácie.  

Štandardizácia vývoja   

V rámci štandardizácie vývoja pracovníci RR pokračovali práce na kontajnerizácii riešení a automatizácie 

nasadzovania po zmenách. Bolo vybudovaných množstvo automatizačných skriptov a postupov (CI/CD 

pipeline) automaticky nasadzujúcich Docker kontajnery na vyhradené servery. 

V rámci ďalšej automatizácie začali a aj výrazne pokročili práce na nasadení a využívaní Kubernetes clustera 

– v novembri prebehlo pilotné automatizované spustenie živého projektu na tomto clustri, zatiaľ však nie 

dlhodobé. Z dôvodu odchodu zodpovedného pracovníka sa však tieto práce pozastavujú.  

Webový portál uniba.sk  

Z dôvodu stabilizácie webu uniba.sk pracovníci z bezpečnostných aj preventívnych dôvodov vytvorili 

alternatívny frontend (teda rozhranie zobrazujúce stránky na webe pre návštevníkov), ktoré je aktuálne vo fáze 

testovania na fakultách. Cieľom riešenia je jednak predísť zastaraniu prístupovej technológie na web (napr. 

aktuálnu najnižšiu používanú verziu protokolu TLS) ako aj oddeleniu editorského prostredia od stránok na báze 

prístupu k iným serverom. Toto riešenie má pomôcť premostiť čas, kým vznikne politická vôľa na vytvorenie, 

vysúťaženie, nasadenie a migráciu na nové riešenie pre web, ktoré sa očakáva v priebehu rokov 2022/2023.  

Slovenská akademická federácia identít SafeID  

Referát infraštruktúry spolu s referátom rozvoja sa významne podieľali na zavedení služby akademickej 

federácie SafeID 2pod gesciou združenia SANET na všetky vysoké školy z dôvodu pripravovaného programu 

Erasmus without papers – bez federácie by slovenské vysoké školy nemali ako participovať na tomto 

obľúbenom výmennom programe, nakoľko prešiel úplne do elektronickej sféry. Z hľadiska stability služby sa 

však stále očakáva doriešenie jej financovania z MŠVVaŠ SR, keďže služba v tomto formáte nedokáže 

fungovať zadarmo.   

V súvislosti s rozbehnutím SafeID už ako štandardnej služby majú používatelia Univerzity Komenského 

možnosť využívať aj elektronické podpisy, ktoré im prostredníctvom SafeID môže vydávať certifikačná autorita, 

proces je však zložitejší a pre laických používateľov vyžaduje zaškolenie, ktoré z kapacitných dôvodov nie je 

momentálne možné na Školiacom stredisku realizovať.  

Participácia na rozvoji AIS2  

Spolupráca s tímom AIS2 sa niesla v znamení nastavovania procesov a očakávaní, najmä čo sa týka 

pravidelných stretnutí Implementačnej rady AIS2, ktorej predsedom je pracovník RR. Po úvodných 

komunikačných problémoch však, zdá sa, nastala stabilizácia a vďaka nasadeniu a ochote komunikovať aj 

mimo vymedzený čas sa tak predsedovi a zároveň predstaviteľovi UK podarilo nastaviť zmysluplnú a efektívnu 

spoluprácu.  

Dátová integrácia  
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V rámci prípravy na vybudovanie nového integračného riešenia bol v priebehu roka 2021 vytvorený posledný 

potrebný konektor pre komunikáciu s platformou Moodle, ktorá sa za ostatné dva roky stala ďalším kritickým 

systémom na podporu výučby z dôvodu pretrvávajúcej pandémie. Zhoršujúci sa stav aktuálne integračného 

riešenia však vyžadoval neočakávané množstvo pozornosti z prevádzkového hľadiska, čo pri personálnom 

pokrytí znamenalo spomalenie prípravných prác. Plánovaný začiatok budovania nového integračného riešenia 

sa tak posunulo z pôvodného septembra 2021 až na január 2022. Z dôvodu výpovede jediného 

zabezpečujúceho pracovníka na konci roka 2021 je ale tento plán do vyriešenia situácie pozastavený.  

Jednotná autentifikácia  

Práce na zamestnaneckom portáli SAP sa tiahli počas celého roka. Dodávateľ zvažuje medzičasom nasadenie 

novej verzie zamestnaneckého portálu, základné požiadavky UK, napriek tomu, že boli riadiacou radou SAP na 

MŠVVaŠ SR schválené a dodávateľom prijaté stále neboli zapracované.  

Pokračuje vytváranie univerzálneho riešenia na prístup používateľov UK k súborným katalógom viacerých 

veľkých vydavateľstiev. Spustenie prístupu ku katalógu GRADA je plánované na január 2022. 

Webhosting UK  

Webhosting UK aktuálne zabezpečuje chod 37 webov – od stránok konferencií a projektov, cez katedrové 

weby až po prezentácie niektorých súčastí pre uchádzačov, absolventov a všeobecných stránok UK pre 

uchádzačov a uchádzačky o štúdium. Naďalej pokračuje aj prevádzka a podpora webu Rady vysokých škôl 

SR.  

Participácia na výučbe  

Pokračovala spolupráca s FMFI UK, pre ktorú pracovníci RR viedli 3 ročníkové projekty.   

Ďalšie služby prevádzkované a podporované referátom rozvoja  

RR naďalej z kapacitných dôvodov prevádzkoval služby Evidencia zmlúv, Webhosting UK, webovú prezentáciu 

UK, formulárové riešenia, Sharepoint a podporoval činnosť systému Moodle. Od augusta 2021 sa ale zaúča 

nová pracovníčka na Referáte služieb, ktorá časť svojho úväzku má venovať správe webu UK a tvorbe 

a udržiavaniu formulárov.   

V rámci aplikácií tvorených v ekosystéme O365 vzniklo viacero menších aplikácií pre podporu drobných 

procesov ako aj väčšia aplikácia na podporu špecifických („mimo-marquetových“) nákupov IKT 

prostredníctvom dynamického nákupného systému. Systém bol správkyni DNS aj zástupcom OCOZ 

prezentovaný v septembri 2021, avšak z kapacitných dôvodov nebol nasadený. Aktuálne je vo fáze testovania 

a prípravy u nového technického správcu dynamického nákupného systému na CIT.  

Referát služieb IKT 

Referát služieb IKT obsahuje podľa systemizácie miest v organizačnom poriadku CIT UK 11 štandardných 

pracovných miest, z toho k 31.12.2021 bolo obsadených 10,5 celkovo desiatimi pracovníkmi. V priebehu roka 

2021 zaznamenal referát z personálneho hľadiska zmeny – nárast o troch pracovníkov. K 31.12.2021 bol 

následne počet pracovníkov znížený o jednu osobu, teda k 1.1.2022 má referát 9 pracovníkov. 

Tak, ako po minulé roky, aj v roku 2021 sa správcovia všetkých služieb usilovali poskytovať čo najlepšiu 

podporu k danej službe. Komunikácia s užívateľmi, riešenie incidentov a snaha o zlepšenie procesov bolo 

súčasťou každodennej agendy. Každá služba ponúka väčšie či menšie vylepšenia, ktoré sa počas roku 2021 

dosiahli, aby tak priniesla používateľom komfortnejšie a ľahšie využívanie. 

AIS2 
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AIS2 je z dlhodobého hľadiska pre Univerzitu Komenského nevyhovujúcim technickým riešením, ktorému 

chýbajú viaceré dôležité atribúty moderného akademického informačného systému. Avšak v roku 2020 pre 

nedostatok finančných zdrojov bol projekt nového akademického informačného systému zrušený, preto 

naďalej pokračujú snahy o priebežné zlepšovanie systému AIS2. Prebieha aktívna participácia UK na 

riadiacich, projektových aj technických aspektoch Konzorcia  AIS2, kde chce UK zastávať rolu lídra spolu s 

UPJŠ. Neustále dodávateľovi posielame pripomienky, návrhy na zmeny aj požiadavky na novú funkcionalitu, 

avšak implementácia požiadaviek bola v roku 2021 ovplyvnená najmä problematikou vnútorného systému 

kvality (VSK), tzv. novou akreditáciou študijných programov. VSK sa stalo prioritou konzorcia, čo zatlačilo iné 

požiadavky do úzadia. 

Celkovo bolo v priebehu roka 2021 nasadených 7 verzií AIS2 na Beta prostredie, všetky boli následne nasadené 

aj do ostrého produkčného prostredia (celkovo bolo nasedených osem verzií do ostrého prostredia, nakoľko 

sa vo februári 2021 nasadila na ostrú aj verzia, ktorá bola do konca roku 2020 len na Beta prostredí). 

V priebehu roka 2021 sa implementovalo niekoľko výrazných funkcionalít, ktoré vzišli ako reakcia na meniacu 

sa legislatívu a dištančné vzdelávanie, napr. elektronické podpisovanie licenčných zmlúv a žiadostí o 

predĺženie odkladnej lehoty zverejnenia záverečnej práce; register študijných programov, ktorý má obsiahnuť 

VSK; tehotenské štipendiá, responzívna aplikácia „Moje predmety“ (dostupná zatiaľ len na Beta prostredí). 

Ubytovanie 

  
Tak, ako v roku 2020, aj rok 2021 sa niesol v znamení koronavírusu, ktorý negatívne ovplyvnil niektoré procesy 

pri prideľovaní ubytovania. V záverečnej fáze procesu nastal z dôsledku komunikačného šumu chybný posun 

čiar v poradovníkoch spolu o 326 miest. Z toho 204 žiadateľom, ktorí si stihli vytvoriť rezervácie, boli tieto 

následne zrušené. Riadny ubytovací proces sa dokončil bez ďalších prerušení.   

  
V prvom kole bolo na akademický rok 2021/2022 pridelené ubytovanie 7047 žiadateľom v štyroch ubytovacích 

zariadeniach UK, a to nasledovne:   

  

  VI Družba  VM Mlyny  VIaJ Martin  Lafranconi  Spolu  
FaF  230  268  0  0  498  
FiF  3  859  0  0  862  
FM  4  323  0  0  327  
FMFI  0  550  0  0  550  
FSEV  0  243  10  0  253  
FTVŠ  3  290  0  168  461  
JLF  0  1  786  0  787  
LF  660  437  0  0  1097  
PdF  120  490  0  0  610  
PraF  424  251  0  0  675  
PriF  466  460  0  0  926  
RKCMBF  0  1  0  0  1  
SPOLU  1910  4173  796  168  7047  
Pozn.: Fakulty UK sú usporiadané abecedne.   

 
Ubytovacie zariadenia Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a Rímskokatolíckej cyrilometodskej 

bohosloveckej fakulty si každoročne ubytovací proces prevádzkujú svojpomocne. 

CRŠ – Centrálny register študentov  
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Z dôvodu personálnych zmien zaznamenala služba od decembra zmenu na pozícii centrálneho správcu, 

a preto CIT UK požiadal o zmenu osoby poverenú vstupovať do Centrálneho registra študentov. Danou zmenou 

nebola dotknutá bežná prevádzka a každomesačné vykazovanie ubytovaných študentov. 

Komplexná informačná podpora ubytovania a stravovania na UK 

KEPS – Kontrolór evidencie príspevkov na stravu 

Začiatkom akademického roka 2020/2021 sa spustila ostrá prevádzka systému KEPS na dvoch zariadeniach 

na internáte VI Družba. Nakoľko prevádzka prebiehala bezproblémovo, CIT začiatkom roka 2021 oslovil aj 

ďalšie súčasti UK s myšlienkou rozšíriť možnosti systému KEPS a prevádzkovať ho nielen pre študentov, ale 

aj pre zamestnancov UK. Keďže však o danú aktivitu vo väčšine prípadov zo strany fakúlt záujem nebol 

(využívajú sa stravenky, alebo priame strhnutie peňazí zo mzdy), v danej aktivite sa ďalej nepokračovalo.   

V druhej polovici roka sa UK dohodla s externým dodávateľom prevádzkujúcim jedáleň na internáte VM Mlyny, 

že informačný systém na predaj stravy ISKaM 4 pre nich ako pre jediného a neuniverzitného dodávateľa 

prevádzkovať nebude a k 31.12.2021 systém uzavrie. Na základe uvedeného prebiehali prípravné práce na to, 

aby externý prevádzkovateľ mohol naďalej poskytovať dotovanú stravu študentom za použitia systému KEPS.  

HOREC – ubytovací systém  

Pandémia koronavírusu sa nepriaznivo odrazila aj na plynulom vývoji ubytovacieho systému Horec pre 

internáty UK. Školenia boli dočasne pozastavené a doba skúšobnej prevádzky sa predĺžila. V prvom polroku 

sa doladili implementačné detaily a používateľské rozhranie. Od polovice roka 2021 prebieha technická 

podpora zo strany dodávateľa.  

ISKaM 4 – stravovací softvér  

Služba zaznamenala v priebehu roka zmenu na pozícii centrálneho správcu. Z hľadiska prevádzky sa koncom 

júna zredukovala na využitie v jednom stravovacom zariadení z pôvodných dvoch na internáte VM Mlyny, a to 

z dôvodu zatvorenia univerzitnej jedálne. Informačný systém bol tak využívaný len externým dodávateľom, 

ktorý ho koncom roka nahradil za vlastne zakúpený softvér.  

ISKaM 2006 – ubytovací softvér 

Ubytovací softvér bol tak ako doteraz využívaný troma ubytovacími zariadeniami UK – VM Mlyny, VI Družba, 

VIaJ Martin. Nakoľko sa jedná už o zastaralý systém, vzniká čoraz väčšia potreba jeho nahradenia. 

Každoročný problém s podpisom elektronických zmlúv sa CIT snažil vyriešiť presunom generovania zmlúv do 

interného systému E-ubytovanie. Z viacerých dôvodov (časových aj technických) však aktivita nebola včas 

pripravená pred začiatkom akademického roka 2021/2022, čo spôsobilo nutnosť ponechať proces 

podpisovania elektronických zmlúv bez zmeny oproti predošlým rokom. 

MOL - Mobility Online  

Univerzita na administratívne pokrytie agendy zahraničných mobilít prevádzkuje informačný systém Mobility 

Online od spoločnosti SOP Hilmbauer & Mauberger GmbH.  

Nižšie znázornená tabuľka ukazuje, ako pandémia koronavírusu negatívne ovplyvnila aj príchody zahraničných 

študentov na Univerzitu Komenského. V tabuľke sú uvedené počty uchádzačov, ktorých osobné údaje CIT UK 

pretransformoval zo systému MOL do AIS2. Súčasťou agendy zo strany CIT UK je následné vytlačenie 

univerzitných preukazov pre daných uchádzačov. Stav uchádzačov, ktorí reálne nastúpili na výmenný pobyt, 

sa môže od uvedených údajov líšiť, resp. môže byť menší.  

  

Fakulty  2019/2020  2020/2021  2021/2022  
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zimný  
semester  

letný  
semester  

zimný  
semester  

letný  
semester  

zimný  
semester  

letný  
semester  

EBF  2  0  1  0  0  0  
FaF  21  1  17  0  25  4  
FiF  23  8  16  9  21  12  
FM  155  32  96  46  136  42  
FMFI  17  1  12  0  21  3  
FSEV  30  8  16  9  24  7  
FTVŠ  22  1  16  0  15  1  
JLF  12  1  5  0  8  1  
LF  44  8  34  0  0  12  
PdF  13  5  4  2  12  5  
PraF  26  8  19  8  31  10  
PriF  23  5  18  0  9  5  
RKCMBF  0  0  0  0  0  0  
Spolu  388  78  254  74  302  102  

        rok 2021    
Pozn.: Fakulty UK sú usporiadané abecedne. 

V rámci zjednodušenia a urýchlenia procesu spracovania osobných dát a výroby preukazov prebehlo 

v novembri školenie pre fakultné referentky, na ktorom sa navrhol nový postup riešenia agendy so skúšobnou 

prevádzkou prípravy dát na letný semester akademického roka 2021/2022, kedy sa z dôvodu pandémie 

očakával nižší záujem o výmenné pobyty.  

Preukazy 

Okrem bežnej každoročnej agendy ohľadom preukazov sa po zavedení nových preukazov zamestnanca UK 

v roku 2020 na Fakulte managementu, Farmaceutickej fakulte a na Rektoráte UK v priebehu celého roka 2021 

pokračovalo v postupnom zavádzaní zamestnaneckých preukazov na ďalších súčastiach UK. Keďže 

pretrvávajúce protipandemické opatrenia, rôzny počet zamestnancov a aj rôzna odozva na jednotlivých 

súčastiach neumožnili v plnom rozsahu naplniť pôvodný cieľ - plnohodnotné zavedenie preukazu 

zamestnanca na celej UK do konca roka 2021, v dokončení tohto procesu sa bude pokračovať aj 

v nasledujúcom roku.   

V režime vydávania čipových preukazov pre denných študentov sa podarilo k začiatku akademického roka 

2021/2022, po zmluvnej dohode s dodávateľom dopravnej služby, spoločnosťou TransData s.r.o., oddeliť 

poskytovanie tejto dopravnej služby od univerzitou poskytovaných základných funkcionalít v cene preukazu. 

Od 1.9.2021 si denní študenti, ktorí majú záujem používať univerzitný preukaz v doprave, individuálne zakúpia 

túto službu cez aplikáciu UBIAN. Týmto, už dávnejšie plánovaným krokom, sa podarilo výrazne znížiť náklady, 

ako aj predísť budúcemu zvýšeniu nákladov Univerzity.  

Štatistika počtu výrobených preukazov na UK za rok 2021:  

OBDOBIE  VIZUÁL PREUKAZU UK  SUMA  

ROK  MESIAC  ISIC  NO ISIC  EXTERNÍ  ZAMESTNANEC  VIP  ITIC  MESAČNE   

2021  január  0  0  0  0  0  0  0   

2021  február  51  10  13  35  0  2  111   

2021  marec  24  1  1  1285  13  0  1324   

2021  apríl  14  0  0  227  1  0  242   



169 

 

2021  máj  24  0  1  817  0  0  842   

2021  jún  21  0  0  879  3  0  903   

2021  júl  13  0  0  26  0  0  39   

2021  august  4100  171  495  81  0  0  4847   

2021  september  1313  70  130  124  0  0  1637   

2021  október  136  5  129  53  1  0  324   

2021  november  52  1  24  22  0  0  99   

2021  december  23  1  3  46  2  0  75   

SUMA za 2021  5771  259  796  3595  20  2  10443   

 

Webová prezentácia uniba.sk  

Web uniba.sk naďalej fungoval bez výpadkov a výraznejších spomalení. Niekoľko prevádzkových štatistík 

k 31.12.2021 – všetky čísla zahŕňajú nielen web UK ale aj hlavné weby fakúlt a súčastí :  

Počet aktívnych, verejne dostupných stránok na webe 
UK  
(z toho SK/EN)   

23 476  
(17 841 / 5 635)  

Počet editorov webu   
(aktívny prístup v decembri 2021 / celkovo)  

442 / 781  

Počet zobrazení webovej stránky (pageviews)1  
(zdroj Google Analytics)  

15 096 448  

Počet návštevníkov webov UK a fakúlt za rok 20211  
(zdroj Google Analytics)  

10 804 000  

Mimo štandardných prevádzkových úkonov prebehla na jeseň 2021 úprava šablón webov aby odrážali 

novoprijatú vizuálnu identitu UK – nové logá a farby. Iné zásadnejšie úpravy na webe neprebiehali.  

V rámci kapacít služby web ešte prebiehalo interné testovanie nového frontendu / rozhrania pre návštevníkov 

webového sídla univerzity, ktoré pripravoval Referát rozvoja.  

Prístupnosť a plán šírenia povedomia o nej  

V priebehu leta 2021 prebehlo v rámci hodnotenia prístupnosti sídiel orgánov verejnej správy Ministerstvom 

informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií SR (ďalej MIRRI) aj hodnotenie webových stránok UK, ktoré 

konštatovalo, že stránky nie sú v súlade s platnými pravidlami prístupnosti.  

Na základe oslovenia pracovníci CIT absolvovali školenia o prístupnosti organizované MIRRI a vypracovali plán 

prác na úpravu a zakotvenie prístupnosti na webových stránkach UK ako aj v elektronicky publikovaných 

materiáloch výchádzajúcich z univerzity. Plán bude realizovaný v súčinnosti s Centrom podpory študentov so 

špecifickými potrebami a OVV v roku 2022.  

 

FIS – SAP SOFIA 
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Prevádzka služby v minulom roku nezaznamenala výraznejšie zmeny oproti iným rokom, až na posledný 

štvrťrok, kedy sa začali robiť prípravné práce (zmeny oprávnení a pod.) súvisiace s prechodom internátov VM 

Mlyny a VI Družba pod Rektorát UK. Celkovo sme počas roka zaznamenali 12 plánovaných odstávok systému 

SAP SOFIA 

Z hľadiska rozvoja služby je úlohou CIT UK zabezpečiť správnosť údajov v systéme a komunikovať 

dodávateľovi nové požiadavky na systém SAP SOFIA. Služba bola naďalej vykonávaná v rovnakom rozsahu 

ako v predchádzajúcom období. Zároveň v roku 2021 prebiehali práce súvisiace so zvýšením kvality dát v 

systéme a analytické práce súvisiace s možnosťami lepšieho využívania SAP SOFIA, z ktorých najviditeľnejším 

výsledkom bolo zavedenie elektronických výplatných pások.  

V roku 2021 začali práce na riešení zjednodušenia procesu účtovania bankových výpisov. V súčasnosti 

prebieha fáza testovania. Výsledkom bude komplexné riešenie na báze prepojenia MS Office - SAP SOFIA, 

ktoré výrazne zníži prácnosť účtovania poplatkov z bankových výpisov bez toho, aby bolo nutné meniť už 

existujúce postupy v oblasti účtovníctva.  

Dynamický nákupný systém a systém Marquet 

Pre zjednodušenie realizácie nákupov IKT cez DNS pracovníci CIT UK v spolupráci s dodávateľom pripravili 

elektronický katalóg a informačný systém Marquet, prostredníctvom ktorého je možné vybrať si spomedzi 

vysúťažených produktov a priamo realizovať objednávku u dodávateľa.  

Bežnou prevádzkou je stanovenie špecifikácií tovaru, po ktorom je dopyt zo strany používateľov na Univerzite, 

ale v súčasnej verzii katalógu sa nenachádza. Tým je zároveň potrebná neustála aktualizácia katalógov. 

Vzhľadom na čoraz väčší záujem o tovar, ktorý sa nenachádza v katalógoch a následnú nutnosť pripraviť 

nediskriminačný opis tovaru, CIT UK začal pracovať na zautomatizovaní prostredníctvom online formuláru, 

ktorý objednávateľ pošle zodpovednej osobe, čím jej jednak uľahčí prácu a zároveň urýchli samotný proces. 

Najväčšiu záťaž zaznamenala služba v poslednom štvrťroku, kedy bol najväčší záujem o nákup IKT tovaru.   

Po technickej stránke sa systém Marquet priebežne počas roka dolaďoval v spolupráci s dodávateľom.   

Služba zaznamenala aj personálnu zmenu na pozícii centrálneho správcu, a to od 1.12.2021. Pre 

bezproblémový chod však stále hľadáme ďalších pracovníkov, ktorí budú službu spoluzabezpečovať.  

Centrálna podpora prístupových systémov - Turnikety 

Režim poskytovania služby správy prístupových systémov je nasledovný: Centrálne je zabezpečovaná 

komunikácia s dodávateľom, údržba servera a spracovanie údajov na ňom. Súčasti, prevádzkujúce prístupový 

systém (FaF, PriF a VM Mlyny) majú svojich technikov, ktorí prevádzkovo zabezpečujú fyzické turniketové 

zariadenia.  

Po inštalácii infraštruktúry sa administrátorom doplnili aplikácie COMINFO, vrátane aplikácie pre 

anonymizáciu osôb. Optimalizovala sa denná aktualizácia kariet, čo výrazne zrýchlilo prácu v 

týchto aplikáciách. Zlepšilo sa nastavenie procesov komunikácie a uskutočnilo sa niekoľko školení. Na FaF sa 

zaviedol systém prechodu cez turnikety využitím QR-kódov.  

Na VM Mlyny sa rieši vstup do študovní využitím riadiacich jednotiek od dodávateľa Cominfo. Koncom roka 

2021 bol schválený projekt Rozšírenia prístupového systému ovládania turniketov, čím dôjde k výmene 

systému SALTO za systém COMINFO.  

Koncom roka 2021 bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa turniketov na Rektoráte UK. Súťaž 

vyhral dodávateľ Time & Data, s.r.o., s ktorým začne technická spolupráca od roku 2022.  

Mobliné telefóny 
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Do agendy CIT UK spadá administratívne a organizačné zabezpečenie mobilných komunikačných služieb pre 

Rektorát a CFS UK. Zavedený je proces elektronického schvaľovania sumárnej informácie členmi Vedenia, 

zodpovednými za jednotlivých pracovníkov, s priebežným sledovaním vhodnosti nastavenia volacích 

programov a ich prípadných úprav.  

Koncom roka 2021 vysúťažila UK celouniverzitného mobilného operátora, čím by sa pri správnom nastavení 

podmienok mohli výrazne ušetriť finančné prostriedky a zároveň zvýšiť kvalita poskytovanej služby. 

Celouniverzitné telefónne riešenie – VoIP Telefónia 

Telefónne riešenie UK bolo naďalej celoročne prevádzkované za existujúcich výhodných ekonomických 

podmienok. Nízke nacenenie telefónnych hovorov do mobilných sietí sa ukázalo byť kritickým pri zachovaní 

komunikácie v režime práce z domu – umožnilo totiž presmerovať pevné linky na súkromné mobilné čísla 

jednotlivých zamestnancov pri zanedbateľnom finančnom dopade.   

Ku koncu roka 2021 boli do nového riešenia presmerované takmer všetky súčasti UK, okrem Rímskokatolíckej 

cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK a Farmaceutickej fakulty UK, ktorej presmerovanie je naplánované 

na rok 2022.  

Archivácia historických údajov „ŠTUDENT“ 

V roku 2019 CIT UK odprezentoval na konferencii UNINFOS 2019 organizovanej SPU v Nitre príspevok o 

nutnosti archivovať historické dáta, ktoré univerzita nadobudla. Od roku 2020 CIT UK problematiku 

historických údajov komunikuje aj s archívom UK a spoločne hľadajú konsenzus medzi zákonnými 

požiadavkami a potrebami archívu. Návrh formátu na uchovávanie údajov je priebežne podľa potrieb 

aktualizovaný a naďalej sa dopĺňa. Jeho realizácia do prototypovej podoby je nateraz pozastavená z dôvodu 

nedostatku personálnych kapacít a absentujúcej finančnej podpory projektu na národnej úrovni.  

OVERSI 

Dňa 1.9.2018 vstúpil do platnosti Zákon proti byrokracii, podľa ktorého si inštitúcie musia sami získavať určité 

výpisy prostredníctvom antibyrokratického portálu oversi.gov.sk. Na základe uvedeného vznikla na UK potreba 

vstupovať na daný portál, hlavne zo strany oddelení obstarávania zákaziek, mzdových a personálnych 

oddelení. CIT UK vytvoril portál oversi.uniba.sk, prostredníctvom ktorého si vybraní zamestnanci overia 

potrebné dokumenty.  

Služba sa po technickej stránke vyvíjala do konca roka 2021. Od nového roka 2022 sa tak môže postúpiť 

k samotným poskytnutím prístupov na portál pre vybraných zamestnancov a môže sa tak začať plnohodnotne 

využívať.  

Školiace stredisko 

Školiace stredisko obsahuje podľa systemizácie miest v organizačnom poriadku CIT 6 štandardných 

pracovných miest, z toho k 31.12.2020 je obsadených 5 celkovo piatimi pracovníčkami a pracovníkmi. 

Školiace stredisko v roku 2021 zameralo svoju činnosť na školenia, ktoré prebiehali, v závislosti od povahy 

školenia a stále prebiehajúcej epidemiologickej situácie, online alebo prezenčne. Podpora pre zamestnancov 

a doktorandov UK bola aj vo forme individuálnych konzultácií a tvorbou návodov či videonávodov. Veľkou 

akciou Školiaceho strediska bolo stretnutie venované našim budúcim prvákom, na ktorom sme ich oboznámili 

so základnými informáciami o Univerzite ako aj s našimi celouniverzitnými systémami, s ktorými sa počas 

svojho štúdia dostanú do kontaktu. Ku koncu tohto roka sa nám podarilo vydať metodickú príručku „Metodika 

online vzdelávania“, v ktorej sme zhrnuli všetky dôležité špecifiká skúšania v online priestore, a tak sme 

vytvorili dokument, v ktorom sú nielen odborné znalosti vychádzajúce od rôznych zahraničných autorov, ale aj 

z našich praktických skúseností.   
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Školenia  

Školenia rozdeľujeme na kompetenčné (tu zahrňujeme školenia zamerané na aplikácie Office 365, na rôzne 

celouniverzitné systémy,  a tiež Vstupné školenia pre nových zamestnancov a Poučenie o ochrane osobných 

údajov podľa GDPR). A školenia na podporu dištančného vzdelávania, ktoré sú zamerané na používanie 

univerzitou podporované systémy Moodle a MS Teams.  

Kompetenčné školenia  

Názov školenia  Počet školení  Počet účastníkov spolu  

Typo3  8  30  

AIS2  6  15  

Word  4  28  

Excel  4  58  

MS Bookings   1  1  

Vstupné školenie pre nových zamestnancov  22  150  

Poučenie o ochrane osobných údajov podľa 

GDPR  
25  452  

Poučenie o ochrane osobných údajov podľa 

GDPR v anglickom jazyku  
4  5  

CELKOM 74 739 

  
Podpora dištančného vzdelávania 

Názov školenia  Počet školení  Počet účastníkov  

MS Teams pre FSEV  1  10  

MS Teams pre FSEV (Poznámkový blok a Priradené úlohy)  1  10  

Úvod do metodiky e-learningu  2  113  

Introduction to e-learning methodology  1  13  

MS Teams efektívne  2  164  

Poznámkový blok v MS Teams  1  53  

Priradené úlohy v MS Teams  2  54  

Úvod do Moodle  2  37  

Moodle pre pokročilých (tipy a triky)  2  42  

Interaktívny obsah v Moodle (H5P)  2  50  

Nahrávanie prednášok MS Stream  1  24  
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Ďalšie aplikácie v MS Teams  1  38  

Metodika online skúšania  2  64  

MS Forms – vytváranie testov  4  57  

Testy v Moodle  3  32  

Tests in Moodle  1  12  

Príprava na online štátnice  3  134  

Úvod do MS Teams pre učiteľov  1  22  

MS Teams ako administratívny nástroj pre JFL UK (oddelenie)  1  16  

SharePoint a OneDrive pre JFL UK (oddelenie)  1  16  

Novinky v Moodle  1  13  

Novinky v MS Teams  1  41  

AIS2 vs Učiteľ  1  26  

Zoznám sa s UK  1  >1000  

Tvorba testových otázok v Moodle  2  15  

Import otázok do Moodle  2  11  

CELKOM 42 >2067 

Zo všetkých školení, ktoré sú na podporu dištančnej výučby vzniká záznam. Ten je sprístupnený na MS 
Stream pre všetkých z UK s uniba kontom.  
Propagácia školení 

O našich školeniach informujeme prostredníctvom nami vytvorených plagátikov, ktoré máme na našej webovej 

stránke Školiaceho strediska. Ponuku posielame aj mailom všetkým katedrovým koordinátorom. Na pestré 

farby a zaujímavé spracovanie máme veľmi dobrú odozvu, ponuka formou plagátov upúta viac nielen 

adresátov, ale aj ďalších pracovníkov a pracovníčky, ktorí sa následne školeni zúčastnia. 

Konzultácie 

Počas tohto obdobia bola učiteľom a ostatným užívateľom poskytovaná priebežná podpora formou 

individuálnych konzultácií a to prostredníctvom osobného stretnutia, mailu, telefónu alebo online hovoru. 

Konzultácie zahŕňali požiadavky na otvorenie kurzov, zabudnuté heslá, ale aj zložitejšie problémy v rôznych 

nastaveniach, práce so skupinami, či iné technické problémy a metodické usmernenia.   

Tieto požiadavky smerovali na používanie dvoch hlavných nástrojov dištančnej výučby MS Teams a Moodle.  

Súčasťou konzultácií boli aj riešenia individuálnych potrieb zameraných na používanie základných aplikácií 

Office 365 a najčastejšie používaných softvérov.    

Služba  Počet hodín  

Individuálne konzultácie  750  
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• Moodle, MS Teams, Iné  

Súčasťou priebežnej podpory je príprava Moodle na ďalší akademický rok a otváranie nových kurzov. Za rok 

2021 bolo vytvorených 386 externých kont.   

Sem patria aj Service Base incidenty (z Cepitu) zahrňujúce našu činnosť. Analýza problému a návrh jeho 

riešenia.  

Service Base incidenty  Počet incidentov  

E-learning  211  

  

Service Base incidenty  Počet hodín  

MS Teams  80  

  

Tvorba metodickej príručky 

V decembri 2021 sme zverejnili nami vytvorenú metodickú príručku pre pedagógov s názvom „Metodika 

online skúšania“3, ktorá je venovaná špecifikám skúšania v online priestore. Ide o jedinečnú publikáciu, v ktorej 

zahŕňame nielen všetky dôležité aspekty online skúšania, ale prikladáme skúsenosti naše a iných 

zahraničných autorov.  

Stretnutie s prvákmi  

Začiatkom septembra 2021 sme naplánovali prvýkrát stretnutie s našimi prvákmi zo všetkých fakúlt UK. 

Školenie bolo rozdelené do troch celkov:  

1. základné informácie o UK: aká je organizačná štruktúra univerzity, jej hierarchia a dôležité oddelenia 

pre študentov. 

2. moja.uniba.sk: oboznámenie sa s našimi systémami a službami, ktoré študenti budú počas svojho 

štúdia využívať –  login a celouniverzitné heslo, nastavenie wifi eduroam, univerzitný preukaz, AIS, 

virtuálna knižnica a ďalšie. 

3. dištančná výučba – Moodle a MS Teams. V poslednej časti stretnutia sme sa zamerali na základné 

informácie o používaní našich podporovaných systémov na priebeh online výučby z pohľadu 

študenta.  

 
3 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/skoliace_stredisko/e-learning/S14-21-01-Metodika-online-skusania.pdf 
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Stretnutie prebiehalo online cez MS Teams a zúčastnilo sa ho vyše 1000 našich budúcich študentov. Vzišla 

z neho potreba vytvorenia súboru krátkych videonávodov nielen pre učiteľov, ale aj študentov. A tiež 

nevyhnutnosť takéto školenie opakovať každý rok na začiatku nového akademického roka.   
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15.2 Tabuľková príloha 

Tabuľka 1: Počet študentov vysokej školy k 31.10.2021 

Tabuľka 2: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka) 

Tabuľka 3: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2020/2021 

Tabuľka 4: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v 

roku 2021 

Tabuľka 5: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2021 

Tabuľka 6: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2021 

Tabuľka 7: Počet študentov uhrádzajúcich školné (akademický rok 2020/2021) 

Tabuľka 8: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 

31.12.2021 

Tabuľka 9: Prehľad akademických mobilít – študenti v akademickom roku 2020/2021 a porovnanie s 

akademickým rokom 2019/2020 

Tabuľka 10: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2021 

Tabuľka 11: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2021 

Tabuľka 12: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Tabuľka 13: Veková štruktúra VŠ učiteľov UK podľa funkčného miesta a súčastí UK – podľa stavu k 31.10.2021 

Tabuľka 14: Prehľad akademických mobilít – zamestnanci v akademickom roku 2020/2021 a porovnanie s 

akademickým rokom 2019/2020 

Tabuľka 15: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu v roku 2021 

Tabuľka 16: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2021 a porovnanie s rokom 2020 

Tabuľka 17: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2021 a porovnanie s rokom 2020 

Tabuľka 18: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2021 

Tabuľka 19: Zoznam akreditovaných študijných programov – pozastavené práva, odňatie práva alebo 

skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2021 

Tabuľka 20: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 

k 31.12.2021 

Tabuľka 21: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 

– pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2021 

Tabuľka 22: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2021 

Tabuľka 23: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2021 

Tabuľka 24: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2021 

Tabuľka č. 25: Prehľad odoberania vysokoškolských titulov, návrhov na odvolanie profesora, zneplatnenia 

štátnej alebo rigoróznej skúšky a vzdaní sa akademického titulu za rok 2021 


