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Vízia  

Spoločensky zodpovedná výskumná univerzita s kvalitnými absolventmi a 
medzinárodnou reputáciou.  

 UK zodpovedá za kvalitu poskytovaného vzdelávania, realizovaného výskumu a 
inej tvorivej činnosti; kvalita a rozvoj kultúry kvality na všetkých súčastiach a všetkých 
úrovniach riadenia UK je prioritou  

 UK svojou činnosťou vedome prispieva k udržateľnému rozvoju celej spoločnosti;   

 UK systematicky prináša a implementuje nové trendy, inovácie a technológie vo všetkých 
oblastiach svojej činnosti 

 UK aktívne vyhľadáva spoluprácu s partnermi doma aj v zahraničí – so študentmi, 
vedeckými inštitúciami, štátnymi a verejnými inštitúciami, zamestnávateľmi, 
podnikateľskými subjektmi, záujmovými združeniami, neziskovým sektorom 

 UK aktívne komunikuje so spoločnosťou – s cieľom transferu vedomostí, zvyšovania 
otvorenosti a potenciálu pre spoluprácu, prezentácie výsledkov, poskytovania expertných 
názorov a poskytovania morálneho kompasu  

 UK má ambíciu zlepšovať svoje postavenie ako významná európska univerzita 
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1. Aktualizácia cieľov v oblasti vzdelávania  
 

1.1.Univerzita Komenského - najvýznamnejšia slovenská vysoká škola  

1.1.1. zodpovedá za vysokú kvalitu poskytovaného vzdelávania a za jej sústavný rozvoj  

 naďalej bude implementovať, rozvíjať a pravidelne hodnotiť svoj vnútorný systém na 
zabezpečovanie kvality vzdelávania 

 zosúladí svoj vnútorný systém na zabezpečovanie kvality so schválenými štandardami 
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

 naďalej bude dbať na zabezpečenie aktívnej účasti študentov na zabezpečovaní kvality 

1.1.2. zachová najširšiu ponuku študijných programov previazaných s vedecko-výskumnou 
činnosťou pedagógov  

 identifikuje, podporí  a zachová pre kultúru, vzdelanosť a zahraničné vzťahy 
Slovenska prospešné študijné programy a špecializácie, ktoré nemajú paralelu na 
iných slovenských univerzitách  

 inovuje ponuku študijných programov tak, aby zohľadňovala najaktuálnejšie trendy a 
potreby spoločnosti, najmä s ohľadom na Agendu 2030, vznik nových profesií, 
potrebu nových zručností, technologický pokrok, potreby trhu práce 

 podporí rozvoj online kurzov 

 podporí vytváranie spoločných študijných programov viacerých fakúlt a  
interdisciplinárnych programov, najmä s ohľadom na potrebu reálnej praxe a potrieb 
celej spoločnosti  

 inovuje ponuku študijných programov celoživotného vzdelávania 

 prispôsobí počty študentov potrebám trhu práce – najmä v prípade nedostatkových 
profesií a odborností (napr. učitelia, lekári)  

1.1.3. svojich študentov bude naďalej formovať tak, aby sa stali kriticky uvažujúcimi a 
tolerantnými osobnosťami s vysokou úrovňou sociálnych, komunikačných a riadiacich 
zručností a morálky, ktoré budú schopné prevziať zodpovedné funkcie v spoločnosti 

 vymedzí etické, sociálne a komunikačné kompetencie absolventa UK a zahrnie ich do 
kurikúl študijných programov 

1.1.4. vytvorí podmienky pre kariérny a kvalifikačný rast pedagogických pracovníkov  

 definuje nástroje na hodnotenie pedagogickej činnosti učiteľov a určí indikátory 
excelencie v učiteľstve, podporí excelentných a inovatívnych pedagógov  

 bude zvyšovať kvalitu pedagogickej spôsobilosti svojich učiteľov (najmä doktorandov 
a začínajúcich pedagogických pracovníkov) formou vzniku Centra vysokoškolskej 
pedagogiky UK 

1.1.5. bude proaktívne pristupovať k propagácii štúdia na UK 

 zatraktívni prezentáciu UK akcentáciou prepojenia vzdelávania s vedeckovýskumnou 
činnosťou a zapojenia UK do európskej siete univerzít 
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 bude realizovať terénnu prácu na stredných školách v SR i ČR  

1.2.Univerzita Komenského – vysoká škola s medzinárodným významom 

1.2.1. bude cielene prehlbovať internacionalizáciu štúdia 

 bude sa aktívne zapájať do európskych a mimoeurópskych programov 

 bude cielene vytvárať a prehlbovať strategické partnerstvá s prestížnymi zahraničnými 
univerzitami v oblasti vzdelávania 

 bude využívať I&H (Internationalization at Home) pozývaním prednášajúcich zo 
zahraničia,  

 bude zvyšovať počty dlhodobo pôsobiacich zahraničných profesorov a ďalších 
vedeckých a významných akademických pracovníkov               

 bude podporovať rozvoj virtuálnej mobility (online kurzov) s využitím medzinárodnej 
spolupráce  

 bude podporovať a oceňovať účasť študentov a pedagógov na medzinárodných 
súťažiach 

1.2.2. zvýši počet zahraničných študentov  

 zvýši ponuku študijných programov vyučovaných v cudzích jazykoch, najmä v 
angličtine a najmä na bakalárskom stupni 

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

 zlepší webovú prezentáciu UK a fakúlt v anglickom jazyku, prípadne v inom cudzom 
jazyku podľa individuálnych potrieb fakúlt 

 zlepší podmienky pre prijímanie zahraničných študentov a pracovníkov zlepšením 
služieb (ústretovosť, profesionalita) a infraštruktúry (ubytovanie, poradenstvo)  

 bude aktívne podporovať prijímanie zahraničných študentov na štúdium v slovenskom 
jazyku 

1.2.3. zvýši mieru zapojenia študentov a zamestnancov do medzinárodných akademických 
mobilitných programov  

 bude intenzívne podporovať mobilitu v rámci programu E+, ďalších mobilitných 
programov, výskumných projektov a ďalších foriem akademickej mobility   

 bude využívať všetky dostupné nástroje, vrátane osobných zahraničných kontaktov 
učiteľov na získanie obojstranne výhodnej spolupráce v rámci Erasmus + pre 
študentov a zamestnancov na popredných univerzitách vo svete 

 zakotví do študijných programov tzv. „mobilitné okno“ pre uľahčenie fyzickej 
dostupnosti akademickej mobility, resp. pre virtuálnu mobilitu 
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1.3.Univerzita Komenského - vysoká škola orientovaná na študenta a jeho 
potreby  

1.3.1. Akákoľvek činnosť, aktivita, zmena na UK bude posudzovaná najmä z pohľadu dopadu 
na študenta 

 bude systematicky inovovať, získavať a vyhodnocovať spätnú väzbu od poslucháčov 
jednotlivých stupňov štúdia i absolventov cez ankety a prieskumy   

 inovuje prijímacie konanie s cieľom minimalizácie administratívnej záťaže 
uchádzačov o štúdium a s maximalizáciou využitia elektronických foriem 

 podporí rozvoj poradenstva a podpory pri štúdiu, predovšetkým v krízových 
obdobiach počas štúdia, a to vo forme rozvoja poradenského centra s psychologickými 
a špecializovanými konzultačnými činnosťami, vychádzajúc z požiadaviek 
formulovaných študentskou radou AS UK 

1.3.2. bude rozvíjať kontakty s absolventmi (alumni), ktorých bude  prizývať k spolupráci pri 
vyhľadávaní talentov pre univerzitu a v kariérnom poradenstve pre nových absolventov  

1.3.3. bude naďalej podporovať existujúce študentské organizácie, nadácie, spolky a iniciatívy 
a bude podporovať vznik nových 

1.3.4.bude zavádzať nové nástroje otvárajúce prístup ku štúdiu a jeho úspešnému 
absolvovaniu aj študentom so zdravotným znevýhodnením  

 bude podporovať rozšírenie záberu a skvalitnenie práce Centra pre podporu študentov 
so špecifickými potrebami  

1.3.5. bude budovať a zlepšovať študovne 

1.3.6. bude všestranne zlepšovať podmienky pre kvalitu bývania študentov na internátoch, 
vrátane kultúrneho a športového vyžitia 
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2. Aktualizácia strategických cieľov v oblasti výskumu  

 

2. 1. Univerzita Komenského v Bratislave – tradícia slobodného bádania  

2.1.1. nesie inštitucionálnu zodpovednosť za kvalitu realizovanej vedeckovýskumnej a inej 
tvorivej činnosti jej tvorivých pracovníkov 

• naďalej bude implementovať, rozvíjať a pravidelne hodnotiť svoj vnútorný systém na 
zabezpečovanie kvality vedy a výskumu  

2.1.2. zachová slobodu bádania tvorivých pracovníkov univerzity pri akcentovaní  dôležitých 
otázok a problémov poznania a výziev spoločenskej a hospodárskej praxe  

2.1.3. bude naďalej sprostredkúvať znalosti získané vedeckovýskumnou prácou svojich 
tvorivých pracovníkov svojim študentom, pričom bude využívať aj tvorivý potenciál 
diplomantov a doktorandov 

2.1.4. Univerzita orientuje a podporuje výskum najmä v týchto oblastiach:  

 Molekulová medicína/biomedicínsky výskum a biotechnológie  
 Environmentálna medicína (tvorba, ochrana a udržateľnosť životného prostredia) 

a potravinová bezpečnosť  
 Zdravie, telesná a duševná zdatnosť obyvateľstva  
 Fyzika mikrosveta, materiálový výskum, fyzikálne procesy v živých organizmoch, na 

Zemi a  vo Vesmíre  
 Udržateľná energetika a energie  
 Informačné a komunikačné technológie a matematicko-štatistické metódy  
 Rozvoj podnikania a systémov manažmentu organizácií  
 Spoločenské a etické   výzvy a ľudské práva  
 Výskum skupinových identít ako hlavných zložiek sociálnych a kultúrnych procesov 
 Kultúrne dedičstvo a historická pamäť  

 
2.1.5. bude podporovať vznik postdoktorandských miest 

 

 

2.2. Univerzita Komenského – miesto pre excelentnosť vo vede a výskume  

2.2.1. bude cielene hodnotiť a zvyšovať svoj potenciál pre excelentný výskum s cieľom jeho 
prepojenia a integrácie do špičkového medzinárodného výskumu  

 identifikuje a podporí špičkové vedeckovýskumné tímy  

 zvýši zapojenie zamestnancov a študentov do medzinárodných výskumných projektov  

 bude podporovať spoluprácu v excelentnom výskume so SAV a ostatnými 
výskumnými univerzitami 

 bude sa  orientovať na publikovanie v najvýznamnejších vedeckých a odborných 
časopisoch a v renomovaných vydavateľstvách podľa individuálnych špecifík 
jednotlivých fakúlt 
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 bude zohľadňovať progresívne trendy vo výskume, podporovať aktivity v oblasti 
patentov a inovácií ako aj v sledovaní spoločenského a ekonomického dopadu 
výskumu 

 zabezpečí optimálne materiálno-organizačné podmienky pre maximalizáciu prínosu 
kľúčových vedeckých pracovníkov a ich tímov k výskumnej činnosti (IT, knižnica, 
štatistika a pod.) 

 zavedie systém plánovania nákupu finančne náročných prístrojov a technológií a ich 
použitia viacerými výskumnými tímami 

 rozšíri vnútornú grantovú schému mladých UK o viacročné granty  

 zabezpečí právne poradenstvo v projektovej činnosti a zaistí komplexný profesionálny 
servis potrebný k realizácii projektovej činnosti 

 podporí organizovanie špičkových vedeckých podujatí na pôde univerzity 

2.2.2. výrazne posilní zapojenie univerzity do medzinárodnej vedecko-výskumnej činnosti a 
spolupráce v Európskom výskumnom priestore prostredníctvom medziuniverzitných 
partnerstiev, medzinárodných výskumných centier, medzinárodných výskumných tímov a 
projektov  

 vytvorí podmienky pre implementáciu „Európskej charty a kódexu výskumníkov“ a 
„Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov“ s cieľom uchádzať sa o ocenenie „HR 
Excellence in Research“  

 bude vytvárať, koordinovať a zapájať sa do tzv. európskych virtuálnych výskumných 
centier 

2.2.3. bude podporovať medziodborové výskumné programy a integrovanie vedecko-
výskumných kapacít a činností UK najmä vo väzbe na spoločné projekty a Univerzitný 
vedecký park; identifikuje a podporí využitie príležitosti na inter- a multi-disciplinárnu 
spoluprácu 

2.2.4. bude podporovať prepojenie aktivít v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania, transferu 
poznatkov a technológií a spoluprácu s výskumnými univerzitami pre zvýšenie atraktívnosti 
univerzitného prostredia na Slovensku  

 výrazne posilní spoluprácu v rámci akademicko-podnikateľského prostredia a 
partnerstvo s podnikateľskými subjektmi a verejnými inštitúciami  

 prijme opatrenia pre podporu otvoreného prístupu (open access) k publikáciám a 
dátam, ktoré vznikli v rámci výskumu financovaného z verejných zdrojov 

 

 

2.3.Univerzita Komenského – miesto výchovy budúcich vedcov  

2.3.1. zvýši úroveň doktorandského štúdia 

• zavedie univerzitný systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia rešpektujúc 
špecifiká jednotlivých študijných odborov  

• zlepší kvalitu individuálnej každodennej starostlivosti o doktorandov 

• systematicky bude pripravovať doktorandov na písanie článkov v prestížnych 
médiách, návrhov grantov a projektov a prezentáciu výsledkov výskumu  
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• bude klásť dôraz na odbornú a vedeckú kvalitu školiteľov, bude zapájať špičkových 
zahraničných vedcov do výchovy a hodnotenia doktorandov 

• bude vytvárať spoločné doktorandské programy s významnými zahraničnými 
univerzitami  

2.3.2. podporí rozvoj postdoktorandského štúdia 
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3. Aktualizácia strategických cieľov v oblasti ľudských zdrojov, 
riadenia, organizácie a infraštruktúry  
 

3.1. Univerzita Komenského – kvalitne a efektívne riadená univerzita 

3.1.1. kvalita všetkých činností na všetkých súčastiach a jej sústavný rozvoj je prioritou 

 zavedie funkčný systém hodnotenia kvality všetkých činností 

 bude naďalej implementovať, rozvíjať a pravidelne hodnotiť svoj vnútorný systém na 
zabezpečovanie kvality  

 zosúladí svoj vnútorný systém na zabezpečovanie kvality so schválenými štandardami 
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

3.1.2. zefektívni plánovanie a alokáciu finančných zdrojov 

• bude zostavovať viaczdrojový (dotácie, granty, podnikateľská činnosť) rozpočet 
v súlade s prioritami univerzity, vrátane pravidelného vyhodnocovania efektívnosti 
vynakladania zdrojov  

• vytvorí samostatné rozpočty pre prorektorov a kvestúru 

• naďalej bude uplatňovať systém solidarity fakúlt, postavenie fakúlt v oblasti podpory 
ich rozvoja je rovnocenné 

3.1.3. bude vytvárať transparentné a inšpirujúce univerzitné prostredie s cieľom podporovať 
efektívnu spoluprácu medzi jednotlivými súčasťami a odbornými útvarmi rektorátu 

 zmapuje a kategorizuje vnútorné procesy vo vzťahu k hlavným činnostiam  

 zefektívni vnútorné procesy  

 zlepší vzájomnú informovanosť a komunikáciu fakúlt ako aj všetkých súčastí 
univerzity 

 odstráni prekážky vertikálneho a horizontálneho prenosu informácií  

 bude systematicky znižovať byrokratickú záťaž vo vnútorných procesoch 
a podporovať  elektronizáciu administratívnych procesov na úrovni univerzity vo 
vzťahu k uchádzačom, študentom aj zamestnancom 

 realisticky zhodnotí stav implementácie moderných IK technológií vo vnútorných 
procesoch a urýchli prispôsobenie sa moderným trendom 

3.1.4. bude naďalej pokračovať v optimalizácii procesov verejného obstarávania, vrátane 
spolupráce s ÚVO 

 

3.2.Univerzita Komenského – starostlivý zamestnávateľ  

 bude systematicky zbierať a vyhodnocovať spätnú väzbu zamestnancov 

 bude účinne podporovať kariérny a kvalifikačný rast zamestnancov 

 bude podporovať zlepšenie jazykových kompetencií všetkých kategórii zamestnancov 
a študentov 

 vytvorí a bude implementovať opatrenia na posilnenie zamestnávateľa ústretového 
k rodine,  zváži projekt univerzitnej škôlky  
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 vytvorí a bude implementovať transparentný a zásluhový systém odmeňovania 

 zabezpečí pre zamestnancov zamestnanecké benefity 

 bude využívať sociálny fond na dovolenkové, rekreačné, či teambuildingové aktivity 

 podporí celouniverzitné odborné, športové a kultúrne aktivity s cieľom upevnenia 
vzťahov 

 bude medzi zamestnancami a študentmi zvyšovať povedomie o príslušnosti k UK  

 

3.3. Univerzita Komenského – správca majetku  

 zvýši efektivitu prevádzky a správy budov ako aj ich bezpečnosť   

 vytvorí koncepciu nakladania s nehnuteľným majetkom UK   
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4. Strategické ciele v oblasti spoločenskej zodpovednosti 
 

4.1.Univerzita Komenského – referenčný bod vo verejnom priestore 

• zviditeľní sa pri riešení celospoločenských a regionálnych výziev 

• efektívne bude využívať svoj potenciál na komunikáciu zásadných tém a postojov s 
verejnosťou  

 

4.2.Univerzita Komenského – zdieľanie a šírenie poznatkov  

• bude zvyšovať vzdelanosť a kultúru celej spoločnosti pomocou aktívneho šírenia 
najnovších výsledkov výskumu a vedy širokej verejnosti 

• posilní a skvalitní prezentáciu svojich vedeckých a pedagogických výsledkov a aktivít 
v médiách , a to vrátane budovania jednotnej vizuálnej identity a brandingu univerzity 
v súlade s modernými komunikačnými štandardami, rešpektujúc historické korene 
a tradíciu univerzity a jej súčastí 

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

 

4.3.Univerzita Komenského – otvorený partner pre spoločenský dialóg 
a spoluprácu 

• iniciuje a podporuje spoluprácu s významnými firmami a predstaviteľmi komunity 

• posilní spoluprácu so Správnou radou UK pri presadzovaní svojich cieľov a zámerov  
 


