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Súčasne so založením UK
v roku 1919 začala svoju
činnosť aj najstaršia z fakúlt
UK — lekárska fakulta.
Od akademického roku 1924/25
začali fungovať všetky ročníky
medicínskeho štúdia. V rokoch
1939 — 1952 zabezpečovala
fakulta aj výchovu farmaceutov.

Na UK
študovalo
v roku 2017
spolu
23 082
študentov

vzdelávanie
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< Od roku 1937 slúži Univerzite Komenského ikonická budova na Šafárikovom námestí v Bratislave
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RIADENIE
A ORGANIZÁCIA
PROREKTORI

REKTOR

D E K A N I 1 3 FA KÚ LT

VEDENIE UK

2017

Dr. h. c. prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD.
Rektor

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

Prorektorka pre študijné veci

Prorektor pre vedeckovýskumnú

Prorektor pre rozvoj

Prorektor pre informačné technológie

činnosť a doktorandské štúdium

prof. MUDr. Daniela
Ostatníková, PhD.
Prorektorka pre medzinárodné vzťahy

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Ing. Monika Tarabová

Prorektor pre legislatívu

Kvestorka

RIADENIE A ORGANIZÁCIA

Počet študentov

FAKULTY
S k r a t k y n á z v o v f a k ú l t U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o — UK Univerzita Komenského v Bratislave — LF Lekárska fakulta UK — PraF Právnická fakulta UK
FiF Filozofická fakulta UK — PriF Prírodovedecká fakulta UK — PdF Pedagogická fakulta UK — FaF Farmaceutická fakulta UK — FTVŠ Fakulta telesnej výchovy a športu UK
JLF Jesseniova lekárska fakulta UK — FMFI Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK — RKCMBF Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
EBF Evanjelická bohoslovecká fakulta UK — FM Fakulta managementu UK — FSEV Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Počet študentov

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Rektor Univerzity Komenského

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Dekan Právnickej fakulty UK

doc. RNDr. Milan Trizna, CSc.
Dekan Prírodovedeckej fakulty UK

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
Dekan Farmaceutickej fakulty UK

1 127

Počet študentov

1 048

Z AHR ANIČNÍ
ŠTUDENTI

117

Z AHR ANIČNÍ
ŠTUDENTI

34

Počet študijných
programov

23

Počet študijných
programov

41

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
Dekan Fakulty telesnej výchovy
a športu UK

23 082

Počet študentov

3 281

Počet študentov

1 802

Počet študentov

1 455

Z AHR ANIČNÍ
ŠTUDENTI

2 560

Z AHR ANIČNÍ
ŠTUDENTI

966

Z AHR ANIČNÍ
ŠTUDENTI

692

Z AHR ANIČNÍ
ŠTUDENTI

62

Počet študijných
programov

830

Počet študijných
programov

76

Počet študijných
programov

77

Počet študijných
programov

145

Počet študentov

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
Dekan Lekárskej fakulty UK

prof. MUDr. Ján Danko, PhD.
Dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Dekan Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK

2 302

Počet študentov

3 405

Počet študentov

205

Počet študentov

82

Z AHR ANIČNÍ
ŠTUDENTI

62

Z AHR ANIČNÍ
ŠTUDENTI

131

Z AHR ANIČNÍ
ŠTUDENTI

3

Z AHR ANIČNÍ
ŠTUDENTI

10

Počet študijných
programov

58

Počet študijných
programov

158

Počet študijných
programov

3

Počet študijných
programov

10

Počet študentov

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
Dekan Filozofickej fakulty UK

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty UK

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.
Dekan Evanjelickej bohosloveckej
fakulty UK

2 409

Počet študentov

2 515

Počet študentov

2 715

Počet študentov

736

Z AHR ANIČNÍ
ŠTUDENTI

88

Z AHR ANIČNÍ
ŠTUDENTI

50

Z AHR ANIČNÍ
ŠTUDENTI

281

Z AHR ANIČNÍ
ŠTUDENTI

64

Počet študijných
programov

129

Počet študijných
programov

75

Počet študijných
programov

16

Počet študijných
programov

19

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
Dekanka Pedagogickej fakulty UK

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Dekan Fakulty managementu UK

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Dekanka Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK
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Univerzita a členovia jej akademickej obce stáli pri
zrode modernej slovenskej vedy a rozhodujúco
sa zaslúžili o vznik ďalších slovenských vedeckých
a vysokoškolských ustanovizní, napríklad Slovenskej
akadémie vied (1942/1953), Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach (1959) a i. Univerzita Komenského aj
svojím pomenovaním vzdáva úctu osobe, dielu
a odkazu „učiteľa národov“ Jána Amosa Komenského,
ktorý školu pokladal nielen za miesto, kde sa človek
má vzdelávať, ale za „dielňu ľudskosti“.

2017

Počas svojej existencie univerzita pripravila
odborníkov pre rozmanité sféry spoločenského,
kultúrneho i vedeckého diania, jej absolventi formovali
históriu našej krajiny a úroveň takmer všetkých
oblastí jej života. Naša univerzita dala Slovensku
nielen prezidenta, premiérov či ministrov, ale aj
mnohých špičkových vedcov, športovcov a ďalších
významných osobností. Pripravujeme novú generáciu
pre vedomostnú spoločnosť a vychovávame elitu:
naši absolventi obsadzujú množstvo kľúčových pozícií
v rôznych spoločenských oblastiach.

PRVÁ BUDOVA UK

1919—1937

1

4

HISTÓRIA
A POSLANIE
Univerzita Komenského v Bratislave
bola od začiatku budovaná ako vzdelávacia
a vedecká inštitúcia, na ktorej je vzdelávanie,
v zmysle Humboldtovej idey, založené
na najnovších výsledkoch bádania.

2

5

1937—2017

6
1. —
 2. Prvá budova UK v Bratislave na Kapitulskej ulici
3. Historická budova UK bez prístavby po roku 1936
4. Budova, ktorú získala UK v 30. rokoch 20. storočia
5. Vedecký park Univerzity Komenského
6. T. G. Masaryk, prvý prezident Československej republiky
7. Vavro Šrobár, minister s plnou mocou pre Slovensko, r. 1919

7

Univerzita Komenského v Bratislave je najväčšia
slovenská univerzita, založená v roku 1919 ako
prvá univerzita na Slovensku. Jej architektonicky
pozoruhodnú historickú budovu navrhol František
Krupka. V novostavbe mali byť pôvodne umiestnené
plodinová burza, dunajská plavebná spoločnosť,
obchodná komisia, pošta a krajinský archív.
O pridelenie budovy univerzite sa zaslúžil vtedajší
rektor prof. Antonín Kolář.
Počas svojej existencie sa UK stala dejiskom
prelomových spoločenských udalostí. Jej študenti
a pedagógovia boli tiež prvými aktérmi revolučných
dní v novembri roku 1989. Dnes je Univerzita
Komenského v Bratislave modernou európskou
univerzitou so skvelou medzinárodnou reputáciou,
ktorej meno je dlhodobo silnou značkou kvality
na poli vysokoškolského vzdelávania.

UMIESTNENIE V REBRÍČKOCH 10—11

1. Š tudenti prichádzajú na otvorenie
nového akademického roku 2017—2018
2. H
 istologické laboratórium Fyziologického
ústavu LF UK v Bratislave v roku 1927.
Foto: Jaroslav Kott
3. L aboratórium LF UK
4. O peračná sála JLF UK v Martine

A R W U W O R L D T O P 5 0 0 C A N D I D AT E S
701.—800. miesto
UK patrí medzi univerzity čakajúce na zaradenie do rebríčka 500 najlepších
univerzít sveta ARWU z viac ako 1300 hodnotených univerzít.
UK bola v tomto rebríčku zaradená prvýkrát. V Šanghajskom rebríčku svetového
hodnotenia akademických predmetov za rok 2017 dosiahla UK
151.—200. miesto vo fyzike a 401.—500. miesto v matematike.

„Naše aktuálne umiestnenia
dokazujú, že napriek
poddimenzovanému
financovaniu je naša vedecká
aktivita a kvalita výučby
porovnateľná so svetom.“
rektor UK prof. Karol Mičieta
4

1

THE WUR
601.—800. miesto
Rebríček Times Higher Education World University Rankings hodnotí TOP 1100
vysokých škôl zo 77 krajín sveta.

2
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UMIESTNENIE
V REBRÍČKOCH
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Kvalitu vysokoškolského vzdelávania
a vedeckovýskumných výstupov našej univerzity
okrem interných prieskumov vyhodnocujú
aj nezávislé zahraničné hodnotiace agentúry.
Na základe týchto hodnotiacich rebríčkov
môžeme povedať, že UK v Bratislave sa radí
medzi 2 % najlepších univerzít na svete.

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS
701.—750. miesto
UK dosiahla umiestnenie z 959 hodnotených univerzít a 43. miesto z TOP 3000
univerzít v rámci subregiónu rozvojová Európa a Stredná Ázia.

2017
1920—1937

LEIDEN RANKING
585. miesto
Umiestnenie v rebríčku CWTS Leiden Ranking je z 903 svetových univerzít pri
hodnotení všetkých odborov. Za rok 2017 dosiahla UK nasledovné umiestnenia:
453. miesto — fyzikálne vedy a technika, 508. miesto — biomedicínske a lekárske
vedy, 521. miesto — vedy o Zemi a živej prírode, 685. miesto — spoločenské
a humanitné vedy, 714. miesto — matematika a matematická informatika.

V Z D E L ÁVA N I E
Univerzita Komenského sa definuje ako národná
i ako európska univerzita. V oblasti vzdelávania
je jedinečnou akademickou inštitúciou, ktorej
výučba je založená na vlastnej originálnej
vedeckej činnosti a na interdisciplinárnom
prístupe k riešeniu problémov.

URAP
551. miesto
V rebríčku University Ranking by Academic Performance, ktorý sa
zameriava na najvýznamnejšie publikačné výstupy a ich citovanosť,
je hodnotených TOP 2500 vysokých škôl.
SCIMAGO
556. miesto
V rebríčku SCImago Institution Ranking sa hodnotí 5250
vysokých škôl a výskumných inštitúcií sveta. Hodnotenie
porovnáva vedecké výstupy, medzinárodnú spoluprácu, výstupy
v impaktovaných periodikách a publikačnú aktivitu univerzít
a vedeckých inštitúcií.
WEBOMETRICS
762. miesto
Rebríček Webometrics Ranking Web of World Universities hodnotí
12 000 univerzít, v užšom výbere viac ako 27 000 univerzít.
CWUR
658. miesto
Center for World University Rankings hodnotí TOP
1000 univerzít, v užšom výbere viac ako 27 000
vysokoškolských inštitúcií.
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O štúdium na UK je záujem
aj v zahraničí, v roku 2017
študovalo na univerzite
rekordných 2740 cudzincov
z viac ako 70 krajín sveta.

U. S. NEWS
511. miesto
Rebríček U. S. News and World Report Best Global Universities
hodnotí TOP 1250 inštitúcií zo 74 krajín sveta. Rebríček hodnotí
vysoké školy na základe 13 kritérií zohľadňujúcich ich výskum
a reputáciu.
NTU RANKINGS
601.—700. miesto
Hodnotenie Performance Ranking of Scientific Papers for World
Universities (NTU Rankings) TOP 800 univerzít sveta, zo širšieho
výberu 4000 vedeckých inštitúcií. Rebríček hodnotí predovšetkým
počet vedeckých článkov a ich citovanosť.
RUR
433. miesto
Rebríček Round University Ranking hodnotí 930 univerzít z 80 krajín.

1968

2017

V Z D E L Á V A N I E 1 4 —1 5
POČET ŠTUDENTOV UK A PODIEL JEDNOTLIVÝCH FAKÚLT
LF

Snahou univerzity je vytváranie vynikajúcich podmienok
pre vzdelávanie s podporou štúdia v širokom spektre
študijných odborov, navyše s možnosťou štúdia nielen
v domácom, ale i anglickom, nemeckom a francúzskom
jazyku. S ohľadom na to v oblasti zabezpečovania kvality
dôsledne monitoruje a vo svojej činnosti reflektuje najnovšie
európske trendy a štandardy v oblasti kvality vysokoškolského
vzdelávania.

PraF

PODIEL ŠTUDENTOV UK
NA CELKOVOM POČTE
ŠTUDENTOV V SR

FiF
PriF

PODIEL ZAHR ANIČNÝCH ŠTUDENTOV
UK NA CELKOVOM POČTE
ZAHR ANIČNÝCH ŠTUDENTOV V SR

PdF
FaF

16,4 %

FTVŠ

ŠTUDENTI

FMFI

23 082 študentov
Na UK študovalo v bakalárskom, magisterskom, doktorskom
a doktorandskom stupni štúdia v roku 2017 spolu 23 082

22,9 %

(23 082)

JLF

UK

UK

RKCMBF

100 % (140 447)

EBF

100 % (11 962)

FM
FSEV
0

500
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3500

2740 zahraničných študentov
Na UK študovalo rekordných 2740 cudzincov z viac ako 70 krajín sveta. Podiel
zahraničných študentov na UK v roku 2017 dosiahol 26,9 %.

n bakalárske štúdium n magisterské, n doktorandské štúdium
LF — Lekárska fakulta, PraF — Právnická f., FiF — Filozofická f., PriF —
Prírodovedecká f., PdF — Pedagogická f., FaF — Farmaceutická f., FTVŠ — Fakulta
telesnej výchovy a športu, JLF — Jesseniova lekárska fakulta, FMFI — Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky, RKCMBF — Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká f., EBF — Evanjelická bohoslovecká f., FM — Fakulta managementu,
FSEV — Fakulta sociálnych a ekonomických vied.

Fakulta

Magisterský

Doktorand.

Spolu

0

2998

283

3281

PraF

1347

845

110

2302

FiF

1859

1264

282

3405

PriF

1242

776

391

2409

PdF

1586

874

55

2515

LF

41

1011

75

1127

769

256

23

1048

53

1496

253

1802

790

500

165

1455

0

182

23

205

EBF

14

59

9

82

FM

580

980

155

2715

FSEV

374

310

52

736

Spolu

9655

11 551

1 876

23 082

FaF

študentov. UK si za svoju alma mater vybralo 16,4 % všetkých
vysokoškolákov na Slovensku. Celkom študovalo 1., 2.
a spojený stupeň 21 206 študentov. V dennej forme študovalo
18 961 študentov, v externej 2245 študentov. Na UK bolo
na doktorandské štúdium v roku 2017 prijatých 478 nových
študentov, čo je o 68 viac ako v roku 2016. Celkom študovalo
v doktorandskom štúdiu 1876 študentov, čo je viac ako štvrtina
všetkých doktorandov na Slovensku.

Bakalárský

FTVŠ
JLF
FMFI
RKCMBF

6579 absolventov
Počet absolventov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia na fakultách UK v roku
2017 bol 6579. V prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania to bolo
6180 absolventov. Akademický titul „philosophiae doctor“ za ukončenie štúdia
v treťom stupni vysokoškolského štúdia získalo 399 absolventov, čo predstavuje
24-percentný podiel v SR.
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
UK ponúkala v roku 2017 záujemcom o štúdium v bakalárskom, magisterskom,
doktorskom aj doktorandskom stupni spolu 830 študijných programov.
„Črtou vzdelanej mysle
je schopnosť premýšľať
o myšlienke bez toho, aby
ju akceptovala.“
Aristoteles

Spoločné študijné programy s inými univerzitami
Univerzita pokračuje v rozvoji strategických partnerstiev s inými univerzitami
s cieľom vytvárať spoločné vedeckovýskumné projekty so zapojením
študentov a mladých vedcov a výskumníkov. Vytváranie nových kontaktov
so zahraničnými univerzitami pri budovaní spoločných magisterských, ale
najmä doktorandských študijných programov pre našich aj zahraničných
študentov UK odráža potreby spoločenskej praxe.

VZDELÁVANIE 16

PODIEL PHD. ŠTUDENTOV
UK NA CELKOVOM POČTE PHD.
ŠTUDENTOV V SR

VZDELÁVANIE 17

CELKOV Ý POČET ŠTUDENTOV
NA UK, Z TOHO ŽIEN A CUDZINCOV

Mirror of William Lowell Putnam Mathematical Competition
Študenti z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK získali výborné umiestnenia na 77.
ročníku tejto súťaže. Martin Vodička sa so ziskom 99 bodov umiestnil na 2. mieste (Grand
First Prize) a Michal Tóth, ktorý získal 59 bodov obsadil 24. — 27. miesto (First Prize).

2

Celosvetové finále programátorskej súťaže Google Hash Code 2017
Tím z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK sa v celosvetovom finále programátorskej
súťaže Google Hash Code 2017, ktoré sa uskutočnilo v Paríži, umiestnil na vynikajúcom 10.
mieste. Do súťaže sa zapojilo 2815 tímov z celého sveta. Zo Slovenska sa prebojoval medzi
svetovú špičku iba tím UK v zložení Eduard Batmendijn, Jozef Brandys a Roman Hudec.

n ženy

65 %

(14 983)

26,9 %

n cudzinci

11,9 %

UK

Medik roka 2017
Víťazom 3. ročníka súťaže Medik roka 2017 sa stal Filip Olekšák z Jesseniovej lekárskej
fakulty UK v Martine (JLF UK). Na druhom mieste sa umiestnila Zuzana Horváthová
z JLF UK v Martine. Tretie miesto obsadil Ján Sýkora z JLF UK v Martine. Do súťaže

(2740)
100 % (23 082)

100 % (6980)

Ekonómia a právo, právo a ekonómia
Spoločné študijné programy bakalárskeho stupňa štúdia
ekonómia a právo a magisterského študijného programu právo
a ekonómia vznikajú v spolupráci s Ekonomickou univerzitou
v Bratislave. Študenti nadobúdajú nielen základné poznatky
z ekonomických disciplín, ale získavajú aj adekvátne právne
vedomosti a metódy uplatnenia ekonomických znalostí
v organizácii hospodárskeho života.
Physics of the Earth (Fyzika Zeme)
UK v spolupráci s univerzitou vo Viedni realizuje
unikátny magisterský študijný program Physics of
the Earth (Fyzika Zeme). Štúdium je zamerané
na monitorovanie fyzikálnych faktorov a procesov životného
prostredia, ochranu životného prostredia a analýzu
geohazardu (najmä seizmického ohrozenia) či prospekcie
nerastných surovín.
Sociálna a pracovná psychológia
V doktorandskom študijnom programe ide o spoluprácu medzi
Ústavom aplikovanej psychológie a Ústavom experimentálnej
psychológie SAV. FSEV UK zabezpečuje najmä pedagogickú časť
v prvom roku štúdia v dennej forme (v prvých dvoch rokoch
štúdia v externej forme).

ÚSPECHY ŠTUDENTOV

3

Lokálne finále CFA Instite Research Challenge v Prahe
Tím študentov ekonomickej a finančnej matematiky Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK – Richard Gramblička, Samuel
Horváth, Michal Martoňák a Andrej Remák – obsadil 2. miesto
na 7. ročníku lokálneho finále CFA Instite Research Challenge
v Prahe. Tento rok sa do súťaže v rámci Česka a Slovenska
zapojilo celkom trinásť vysokých škôl.

4

„Vzdelávať a rozširovať poznanie
pomocou výskumu a vedy,
a to nielen vlastných študentov,
ale aj vo vzťahu k širšej verejnosti,
je poslaním každej dobrej
univerzity.“
rektor UK prof. Karol Mičieta

1

1. Š tudenti na Právnickej fakulte UK absolvujú
simulované súdne konanie
2. Z
 celkového počtu študujúcich až 65 %
predstavujú ženy
3. M edikom roka 2017 sa stal Filip Olekšák
z JLF UK v Martine. Foto: Ivan Fleischer
4. O cenenie Štúrovo pero získal časopis
Farmakoviny, ktorý vydáva Slovenský spolok
študentov farmácie

sa prihlásilo 133 medikov 5. a 6. ročníkov a svoje teoretické i praktické poznatky
a skúsenosti si mohli navzájom zmerať v odbore všeobecné lekárstvo.
Simulovaný súdny spor pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu
Tím študentov z Právnickej fakulty UK postúpil medzi 20 najlepších tímov do ústneho
kola na medzinárodnom finále simulovaného súdneho sporu pred Európskym
súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Išlo o historicky prvú účasť zástupcov našej
univerzity na ústnom finále tejto súťaže, v zložení Sandra Sakolciová, Viviana Štefanská,
Martin Kotovský a Adam Máčaj.
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„Radíme sa k vysokým školám
s najnižšou nezamestnanosťou
absolventov, pričom absolventi
vybraných fakúlt UK patria
aj k najlepšie finančne
odmeňovaným po nástupe
do praxe.“
rektor UK prof. Karol Mičieta

Štúrovo pero 2017 pre Farmakoviny
Farmakoviny, študentský časopis Slovenského spolku študentov
farmácie, ktorý pôsobí na Farmaceutickej fakulte UK, získal
ocenenie Zlaté Štúrovo pero za dlhodobo dosahovanú
vysokú úroveň vydávaného časopisu. Vyhodnotenie
22. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov
a vysokoškolákov Štúrovo pero 2017 sa konalo v rámci XXXI.
ročníka Štúrovho Zvolena.
Motivačné štipendiá
Za vynikajúci prospech počas štúdia bola v roku 2017 udelená
Akademická pochvala rektora UK spojená s priznaním
motivačného štipendia v celkovej sume 30 316 eur 170
absolventom. Na základe návrhov dekanov príslušných fakúlt bola
udelená Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu spojená
s priznaním motivačného štipendia v celkovej sume 10 890 eur

3

66 absolventom. Pri príležitosti Medzinárodného dňa
študentstva bola udelená Akademická pochvala rektora
31 študentom UK za vzornú reprezentáciu univerzity
doma i v zahraničí spojená s priznaním motivačného
štipendia v celkovej sume 11 315 eur. Celková suma
motivačných štipendií vyplatených v roku 2017
na fakultách UK predstavovala 1 376 816 eur.
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postihnutím, študenti s chronickým alebo psychickým ochorením. Centrum
poskytuje informačné, poradenské a podporné služby pre študentov so špecifickými
potrebami počas štúdia, tiež zabezpečuje technickú podporu asistenčných technológií či
online poradenstvo.

Veľtrh Akadémia & VAPAC ®
Aj v roku 2017 sa UK a všetky jej fakulty prezentovali
na najväčšom vzdelávacom veľtrhu na Slovensku –
Akadémia & Vapac ®, ktorý sa konal 10. – 12. októbra
2017. 21. ročník veľtrhu vzdelávania sa konal pod
záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej
komisie, Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy,
výskumu a športu SR, a Rudolfa Kropila, prezidenta
Slovenskej rektorskej konferencie.

4

Spolupráca so strednými školami
V roku 2017 pokračovala UK v aktivitách zameraných na získanie tých najkvalitnejších
stredoškolákov. Mnohé aktivity sa celoročne organizovali priamo na fakultách.
Z množstva aktivít medzi najatraktívnejšie možno nepochybne zaradiť Letné školy
informatiky, fyziky a matematiky, Zaži deň v koži vysokoškoláka a Genetika na kolesách.
Aj v roku 2017 už po tretíkrát UK, s podporou Neinvestičného fondu UK, odovzdala
riaditeľom vybraných bratislavských gymnázií akademické pochvalné uznania
a propagačné predmety univerzity ako ocenenie pre ich najkvalitnejších študentov.
UK a fakulty sa prezentovali aj prostredníctvom dní otvorených dverí a na veľtrhoch
vzdelávania.
Studia Academica Slovaca (SAS)
SAS, centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, je špecializovaným pracoviskom
Filozofickej fakulty UK. Program doteraz absolvovalo takmer šesťtisíc zahraničných
záujemcov o slovenský jazyk, kultúru a slovenské reálie z viac ako 50 štátov sveta.
SAS sa spolupodieľa na odborno-metodickej príprave lektorov slovenčiny ako
cudzieho jazyka pôsobiacich na zahraničných univerzitách. Na 53. ročníku letnej
školy slovenského jazyka a kultúry SAS sa zúčastnilo takmer 144 frekventantov
z 33 krajín sveta. Po prvýkrát sa SAS zúčastnil aj azylant z afrického štátu
Burundi. Projekt získal ocenenie iniciatívy Európskej komisie v oblasti jazykového
vzdelávania Európska značka 2007.

Centrum podpory študentov
so špecifickými potrebami
Začiatkom roka 2017 bolo na UK evidovaných
247 študentov so špecifickými potrebami. Na UK
študujú študenti so zrakovým, sluchovým, telesným
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„Zaobchádzajte s ľuďmi, ako
keby boli tým, čím by mohli byť,
a pomôžete im stať sa tým, čím
sú schopní sa stať.”

Centrum ďalšieho vzdelávania UK
CĎV UK poskytuje široké portfólio vzdelávacích programov na báze študijných a vedných
odborov UK. V roku 2017 ponúkal Útvar pre celoživotné vzdelávanie programy pre
kontinuálne, kompetenčné a kariérne vzdelávanie z oblasti mediácie, prokrastinácie,
zdravého životného štýlu, marketingu, komunikačných zručností, biznis protokolu,
prezentačných zručností, efektívnej marketingovej komunikácie či vzdelávanie seniorov
v rámci Univerzity tretieho veku (UTV). V slovenskom jazyku a odborných predmetoch
v slovenskom jazyku sa vzdelávalo 440 študentov približne z 53 krajín sveta.

J. W. Goethe
1. Z
 áujem o UK na veľtrhu Akadémia & VAPAC®
2. U
 K zabezpečuje pre študentov so špecifickými potrebami
asistenčné technológie
3. N atália Ružičková preberá štipendium od kvestorky UK
4. D ocent Juraj Šedivý preberá ďakovný list od rektora UK

98

V E D A A V Ý S K U M 2 0 —2 1

ROKOV
UK

Domáce granty pochádzajú prevažne z Agentúry na podporu
výskumu a vývoja (APVV) a z Vedeckej grantovej agentúry
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a Slovenskej akadémie vied (VEGA). S podporou APVV sa na UK
v roku 2017 riešilo 213 vedeckých projektov, s podporou VEGA
328 vedeckých projektov.

ZAHRANIČNÉ PROJEKTY A GRANTY
Horizont 2020 ako najväčší výskumný a inovačný program EÚ
spája všetky existujúce nástroje na podporu výskumu, vývoja
a inovácií na úrovni EÚ. Celková miera úspešnosti pri udeľovaní
grantov v rámci programu H2020 je relatívne nízka a v prípade

PODIEL UK NA PUBLIK AČNEJ ČINNOSTI SLOVENSKÝCH V YSOKÝCH ŠKÔL A SAV
UK — Univerzita Komenského, SAV — Slovenská akadémia vied, UPJŠ — Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, PU — Prešovská univerzita, STU — Slovenská technická univerzita, TUKE — Technická
univerzita v Košiciach, ŽU — Žilinská univerzita, EU — Ekonomická univerzita

„Výučba na UK je ovplyvnená jej
mnohostrannosťou, dôrazom
na kvalitu vzdelávania, spojením
vedeckého bádania a výučby aj
interdisciplinárneho prepojenia
študijných odborov.“

17,7 %
(9853)

12,8 %
(7139)

5,8 %
(3210)

6,0 %
(3349)

8,4 %
(4664)

7,4 %
(4091)

5,1 %
(2850)

4,8 %
(2675)

31,9 %
(17 730)

UK

SAV

UJPŠ

PU

STU

TUKE

ŽU

EU

ostatné

rektor UK prof. Karol Mičieta

1920—1937
Veľké laboratórium Ústavu pre lekársku chémiu LF UK
v Bratislave v roku 1927. Foto: Jaroslav Kott
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Projekty

VEDA A VÝSKUM
UK patrí k najvýznamnejším vedeckovýskumným
inštitúciám na Slovensku, a to nielen pokiaľ
ide o dosiahnuté výsledky a počet tvorivých
pracovníkov, ale aj podľa schopnosti získavať
finančnú podporu pre vedecké bádanie.

Finančná podpora
(v eurách)

KEGA

308 987

Koordinácia aktivít štátnej politiky
vo výskume

259 500

Slovenska sa pohybuje okolo 12 % z podaných projektov. Uspieť
v mimoriadne silnej medzinárodnej konkurencii sa však podarilo
aj riešiteľským tímom z UK. V roku 2017 pokračovala realizácia
6 projektov a pribudli 2 nové. UK figuruje v jednom projekte
ako hlavný koordinátor a v ostatných ako člen konzorcia.
Okrem toho sa UK zapojila do nových projektov z programov
EÚ Spravodlivosť, z programu Práva, rovnosť a občianstvo,
ako aj programu Európa pre občanov.
ŠPIČKOVÉ TÍMY

VEGA

2 683 870

APVV

6 138 982

Spolu UK

9 391 339

V roku 2017 identifikovala Akreditačná komisia v rámci svojej
druhej výzvy ďalších 17 slovenských špičkových vedeckých
tímov, z ktorých 7 pôsobí na UK. V prvej výzve z roku 2015
bolo na slovenských vysokých školách identifikovaných
37 špičkových tímov, z ktorých na UK pôsobí 19. UK je tak
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PODIEL UK NA K ARENTOVANÝCH PUBLIK ÁCIÁCH SLOVENSKÝCH
V YSOKÝCH ŠKÔL A SAV Z A ROK 2017
UK — Univerzita Komenského, SAV — Slovenská akadémia vied, UPJŠ — Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, PU — Prešovská univerzita, STU — Slovenská technická univerzita, TUKE — Technická
univerzita v Košiciach, ŽU — Žilinská univerzita, EU — Ekonomická univerzita

20,0 %
(948)

26,8 %
(1271)

13,3 %
(631)

1,5 %
(69)

10 %
(476)

8,3 %
(395)

3,4 %
(162)

0,5 %
(26)

16,1 %
(765)

Poruchy metabolizmu a hemostázy v tehotenstve
Marián Mokáň

VEDECKÝ PARK UK

Bratislavská škola kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc
Marek Fila

Vedecký park Univerzity Komenského je vedeckovýskumné
pracovisko UK. Jeho hlavným poslaním je zabezpečenie
prenosu výsledkov vedy a techniky do hospodárskej
a spoločenskej praxe. VP UK ako vedeckovýskumné
pracovisko vykonáva koncentrovaný inovatívny výskum vo
vybraných vedných oblastiach biomedicíny, biotechnológií,
enviro-medicíny a interdisciplinárneho výskumu.
Vedeckovýskumú infraštruktúru VP UK v súčasnosti
využíva približne 160 vedcov z viacerých fakúlt Univerzity
Komenského. 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 je zamerané na úzku spoluprácu
s podnikateľskou praxou a zároveň svojimi aktivitami
prispieva k popularizácii vedy a výskumu. VP UK je členom
medzinárodnej siete vedeckých parkov a oblastí inovácie IASP.

Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry
Martin Škoviera
DRUHÁ VÝZVA

Translačný výskum onkologických ochorení
Jozef Mardiak
Archeológia: moderný výskum na Slovensku
Jozef Bátora
UK

SAV

UJPŠ

PU

STU

TUKE

ŽU

EU

ostatné

Sociálne kontexty v lokálnych komunitách
Martin Kanovský
Tím fyziky vysokých energií
Stanislav Tokár

pôsobiskom najväčšieho počtu špičkových vedeckých tímov
zo slovenských vysokých škôl – na jej pôde pracuje 26 tímov
z celkového počtu 54.
PRVÁ VÝZVA

Filozofia, logika, metodológia: výzvy 21. storočia
Mariana Szapuová
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach
Juraj Dolník
Národné literatúry v literárnovednej reflexii
Ján Zambor
Slovenské dejiny v stredoeurópskom kontexte
Eduard Nižňanský
Centrum fyziky komplexných systémov
Roman Martoňák
Fyzika hmotných neutrín, podzemných laboratórií
a štruktúra jadra
Fedor Šimkovic
Fyzika plazmy a elementárnych procesov v plazme
Štefan Matejčík

Tím numerického modelovania seizmického pohybu
Peter Moczo

Bioinformatika a funkčná analýza biologických systémov
Katarína Mikušová

Mineralogicko-petrologický tím Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave
Marián Putiš

Tím experimentálnej biológie rastlín
Alexander Lux

Tím výskumu geodynamického vývoja Západných Karpát
Michal Kováč

1. N
 a pôde UK pracuje 26 špičkových tímov z celkového počtu 54,
ktoré pôsobia na všetkých vysokých školách na Slovensku
2. Vedecký park UK, moderné centrum vedy

Kardiorespiračný systém a viscerálna bolesť
Andrea Čalkovská

Organická katalýza a iné metódy
Radovan Šebesta
Teoretická a počítačová chémia
Ivan Černušák
Invázna biológia a ekomorfológia rýb
Vladimír Kováč
Integračná a behaviorálna biológia
Michal Zeman
Diagnostika a chirurgická liečba nádorových a funkčných
ochorení mozgu
Juraj Šteňo
Martinská výskumná skupina v oblasti neurologických
a nádorových ochorení
Dušan Dobrota
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ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS (ESI) 2008 —2018

Vedná oblasť

WoS
publikácie

Citácie

Citácie
na publikáciu

Top
články

Fyzika

1856

42 770

23,04

72

Chémia

1314

14 731

11,21

7

Klinická medicína

1473

11 336

7,70

13

Biológia a biochémia

912

7548

8,28

5

Vedy o živej prírode

381

3055

8,02

3

9102

106 048

11,65

123

Všetky oblasti
Zdroj: Web of Sciences (WoS)
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L A B O R AT Ó R I U M P O K R O Č I LÝ C H T E C H N O LÓ G I Í

3

Technológia vývoja, prípravy a analyzovania nanoštruktúr je prestížny výskumný program
podporovaný na celom svete. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sa
touto výskumnou problematikou zaoberá pracovná skupina Laboratórium pokročilých
technológií (LPT), ktorá sa zameriava najmä na štyri oblasti výskumu: biomateriály,
senzoriku, supravodivosť a tvrdé vrstvy a povlaky. LPT vedie prof. RNDr. Andrej
Plecenik, DrSc., spolu s prof. RNDr. Petrom Kúšom, DrSc., ktorí dlhodobo vyvíjajú aktivity
na podporu špičkovej vedy na Slovensku reflektujúcej požiadavky praxe. Ich úspechy
dokazujú mnohé publikácie v prestížnych časopisoch a bohatá medzinárodná spolupráca
v rámci európskych vedeckých tímov a projektov.

„UK aktívne vstupuje do verejného
života v najrozmanitejších oblastiach:
od vzdelávania a vedy cez analýzy
a prognózy spoločenského
a politického vývoja, začlenením sa
v medzinárodnom priestore, kultúrnym
a umeleckým dianím až po charitu
a dobrovoľnícku činnosť.“

CENTRUM PRE NUKLEÁRNE A URÝCHĽOVAČOVÉ
TECHNOLÓGIE
1. V edecký park UK poskytuje moderné výskumné
zázemie pre viaceré vedné odbory UK
2. B
 udova Martinského centra pre biomedicínu
JLF UK
3. U K podporila grantami 232 zo 403 podaných
projektov
4. Profesor Emil Makovický, ocenený čestným
doktorátom UK, pôsobí ako emeritný profesor
na Univerzite v Kodani
5. D iplom čestného doktora UK

Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA) na FMFI UK, ktorého
súčasťou je tandemový urýchľovač iónov, má za úlohu rozvinúť výskum nových
technológií vo fyzikálnych, technických, biomedicínskych a archeologických vedách.
BIOMED MARTIN
Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK je od roku 2015 excelentným miestom pre
vedu a výskum v oblasti medicíny UK, najmä neurovied, molekulovej medicíny, onkológie
a respirológie. BioMed poskytuje intelektuálne stimulujúce prostredie a najnovšiu
infraštruktúru inovatívnym projektom s možnosťou aplikácie v klinickej praxi. Vytvára
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rektor UK prof. Karol Mičieta

predpoklady aj pre ochranu duševného vlastníctva a transfer technológií do praxe.
V r. 2017 prinieslo centrum pre biomedicínu o. i. nové poznatky o správaní sa buniek
pri ischémii, t. j. nedokrvení. Ich objav opisuje, čo sa deje na úrovni regulácie expresie
génov zapojených do apoptózy — programovanej bunkovej smrti.
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ
CTT je pracoviskom Vedeckého parku UK s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktorého
poslaním je zabezpečovať realizáciu transferu poznatkov a technológií z prostredia
Univerzity Komenského do praxe. Oblasť transferu technológií je priamo previazaná
s procesmi ochrany a komercializácie priemyselného vlastníctva, najmä patentovou
ochranou vynálezov a licencovaním.
UDALOSTI

BioMed poskytuje unikátne
laboratóriá so špičkovou
technológiou, ktorá je v niektorých
prípadoch unikátna nielen
v rámci SR, ale aj v rámci Európy.
Metodiky, ktoré martinské centrum
pre biomedicínu realizuje, patria
medzi excelentné metodické
postupy výskumu a vývoja.

4

Granty UK
Univerzita udelila granty určené na podporu vedeckých, pedagogických
i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov, mladých pedagógov a interných
doktorandov UK vo veku do 30 rokov. Zo 403 podaných projektov UK podporila
232, ktoré si rozdelili sumu 225 250 eur.
Čestné doktoráty
UK udelila v poradí 121. čestný titul doctor honoris causa (Dr. h. c.) svetovému
odborníkovi v oblasti mineralogických vied prof. RNDr. Emilovi Makovickému, PhD.
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Profesorské prednášky
Cyklus profesorských prednášok na UK obohatili svojím
príspevkom dvaja špičkoví vedci UK. Prof. PhDr. Darina Malová,
PhD., z FiF UK vo svojej prednáške na tému Lesk a bieda
slovenskej politiky riešila otázky súčasnej politiky a demokracie
na Slovensku. Prof. RNDr. Vladimír Kováč, PhD., z PriF UK
prednášal o tom, prečo nie je dobré stotožňovať evolúciu
s Darwinom.

4

Cieľom podujatia Falling Walls
Lab je podporiť vedecké
a podnikateľské inovatívne vízie
a iniciovať a rozvíjať výmenu
nápadov, inšpirácií a poznatkov
medzi mladými výskumníkmi
a profesionálmi z rôznych oblastí.

Falling Walls Lab Slovakia
UK v spolupráci s partnermi priniesla po prvýkrát na Slovensko
podujatie Falling Walls Lab. Rečníci, ktorých z radov záujemcov
vybrala odborná porota, prezentovali v trojminútovom
vystúpení v anglickom jazyku svoj výskum, iniciatívu či

2

3

1. Č
 estný doktor UK profesor Robert Allan
Kolb, popredný odborník na reformáciu
a poreformačné obdobie
2. P rofesorská prednáška prof. PhDr. Dariny
Malovej, PhD., z Filozofickej fakulty UK
3. Prednášajúci prof. RNDr. Vladimír Kováč,
PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK
4. — 5. Prednášky počas podujatia Falling
Walls Lab Slovakia
6. Biológ Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.
7. Geológ a paleontológ Mgr. Matúš Hyžný, PhD.

Profesor Makovický absolvoval v roku 1962 vysokoškolské štúdium
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
V súčasnosti pôsobí ako emeritný profesor na Univerzite v Kodani.
Profesor Robert Allan Kolb z Concordia Seminary, St. Louis v USA,
sa stal 122. čestným doktorom UK za príspevok k výskumu
reformácie a dlhodobú spoluprácu s Evanjelickou bohosloveckou
fakultou UK. Dr. h. c. mult. prof. Robert Kolb, PhD., je poprednou
vedeckou autoritou na reformáciu a poreformačné obdobie,
Martina Luthera a jeho spolupracovníkov a na evanjelickú teológiu.

5

Výskum archeológov na čele s prof. PhDr. Jozefom Bátorom, DrSc.,
odhalil, že architektúra a zástavba tzv. protourbánneho charakteru je
v oblasti strednej Európy staršia o tristo rokov, ako to bolo doteraz
známe. Na opevnenom sídlisku v lokalite Vráble-Fidvár žilo v staršej
dobe bronzovej minimálne 1000 osôb, čo predstavuje v danej dobe
mimoriadne veľkú populáciu.

6

Biológ Mgr. Andrej Čerňanský, PhD., objavil plaza starého
47 miliónov rokov. Svoj objav uskutočnil v nemeckej lokalite Messel
(blízko Frankfurtu nad Mohanom), ktorá je zapísaná v svetovom
dedičstve UNESCO.

podnikateľský návrh na riešenie rozmanitých, primárne
celospoločenských otázok.
VÝNIMOČNÉ VÝSLEDKY NAŠICH VEDCOV
Prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., spolupracoval v medzinárodnom
tíme skúmajúcom, ako umelé svetlo môže narušiť biologické hodiny.
Odborníci navrhli smerovanie osvetlenia, farbu a intenzitu svetla tak,
aby bol negatívny dopad osvetlenia na organizmus čo najmenší.

Štúdia medzinárodného tímu vedcov pod vedením
Mgr. Matúša Hyžného, PhD., určila pomocou invazívnych aj
neinvazívnych analytických metód prvé nespochybniteľné fosílie
pištoľových kreviet. Najstarší záznam pištoľových kreviet pochádza
z 28 miliónov rokov starých hornín.
Samice sú menej úzkostné ako samce. K takýmto záverom
dospel výskum doktorandky Mgr. Emese Domonkos, ktorý
realizovala na potkanoch. Vyšší výskyt úzkostných a depresívnych
stavov u žien, a na druhej strane, rastúci výskyt týchto porúch
u mužov s pribúdajúcim vekom svedčia o úlohe pohlavných
hormónov v etiológii afektívnych porúch.

7
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1. Zborovňa v bývalej budove Právnickej
fakulty UK
2. Princezná Mona z Ománu priviedla delegáciu
Univerzity sultána Qaboosa
3. UK navštívil aj rakúsky prezident
Alexander Van der Bellen
4. Prestížne medzinárodné ocenenie Erasmus
Minister 2017 získala PhDr. Viera Bednárová,
vedúca oddelenia pre zahr. vzťahy z FM UK

ROKOV
UK

1920—1937

1

UK od svojho vzniku
v roku 1919 udržuje medzinárodné
kontakty s významnými európskymi
vzdelávacími inštitúciami.
K výraznému rozšíreniu
portfólia bilaterálnych zmlúv
uzavretých UK a jej trinástimi
fakultami dochádza po páde
totality roku 1989.

2
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Členstvo v medzinárodných organizáciách
UK upevňuje svoje medzinárodné postavenie aj
prostredníctvom členstva v rôznych združeniach. 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), CEI
University Network (Central European Initiative), AIUTA
(International Association of Universities of the Third Age),
EFOS (European Federation of Older Students in Universities),
ESN (Erasmus Student Network), AUF (Agency Universitaire
de la francophonie) a v záujme rozšírenia kontaktov
a spolupráce s krajinami Ázie v združení ASEA-UNINET. V roku
2017 sa UK stala členom medzinárodnej organizácie EUPRIO
(European Universities Public Relations and Information
Officers).

4

Bilaterálne vzťahy
Napriek ťažiskovému pôsobeniu v multilaterálnych zoskupeniach
si UK buduje sieť pevných vzťahov aj prostredníctvom

3

bilaterálnych zmlúv. Bohaté portfólio zahraničných univerzít,
s ktorými UK nadviazala spoluprácu, každoročne narastá.
Nájdeme medzi nimi univerzity takmer zo všetkých kútov sveta.
MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE
A PREDNÁŠKY

MEDZINÁRODNÉ
VZŤAHY

Medzinárodné konferencie a prednášky významných európskych
či svetovo pôsobiacich osobností sú neoddeliteľnou súčasťou
akademického života UK.

UK upevňuje svoje medzinárodné
postavenie aj prostredníctvom členstva
v rôznych združeniach. Významnú úlohu zohráva
fakt, že od 1. mája 2004 je Slovenská republika
členom Európskej únie a od roku 2000
tiež členom OECD.

2017

Experiment ATLAS
V Aule UK sa pri príležitosti 25. výročia vzniku experimentu
ATLAS uskutočnilo podujatie, na ktorom sa zúčastnilo vyše
300 odborníkov časticovej fyziky z viac než 100 inštitúcií
z celého sveta. Experiment ATLAS je špičkovým experimentom
v oblasti časticovej fyziky, ktorý sa zameriava na skúmanie
fundamentálnych prírodných zákonov sveta vrátane záhad
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pôvodu a evolúcie vesmíru a realizuje sa v Európskej organizácii
pre jadrový výskum (CERN).
Equal Learning Opportunities for the Elderly
Medzinárodná konferencia Equal Learning Opportunities
for the Elderly, ktorú zorganizovali UK a CĎV UK
v spolupráci s Národným ústavom celoživotného
vzdelávania a Elektronickou platformou vzdelávania
dospelých v Európe — EPALE, sa v Bratislave konala v rámci
100. rokovania výboru Medzinárodnej asociácie univerzít
tretieho veku (AIUTA).
Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch
V priestoroch Filozofickej fakulty UK sa konala
medzinárodná vedecká konferencia Slovanské jazyky, literatúry
a kultúry v kontaktoch, ktorú pripravili pri príležitosti

konala pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR a Slovenskej komisie pre UNESCO. V Rektorskej
sieni UK prednášali Marta Cygan, riaditeľka oddelenia stratégie
a všeobecných záležitostí Generálneho riaditeľstva pre migráciu
a vnútorné záležitosti Európskej komisie, a John Crowley, vedúci
sekcie pre výskum, politiku a rozvoj v rámci divízie sociálnych
transformácií a interkultúrneho dialógu v oblasti spoločenských
vied UNESCO.
30 ROKOV PROGRAMU ERASMUS
Pri príležitosti 30. výročia programu ERASMUS ocenila
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
UK za mimoriadnu aktivitu a výsledky v realizácii európskych
vzdelávacích programov v rokoch 1998—2017. UK je
v oblastiach internacionalizácie, mobility a zapájaní sa

1989
Foto: Viktor Hlavatovič

„Tešíme sa z vysokej
miery internacionalizácie
a multikultúrneho prostredia.
Poskytujeme najvýznamnejší
potenciál na získanie medzinárodnej
skúsenosti našim, ale recipročne
aj zahraničným študentom
na Slovensku.“

U N I V E R Z I TA
A SPOLOČNOSŤ

rektor UK prof. Karol Mičieta

životného jubilea vedúcej katedry doc. PhDr. Márie
Dobríkovej, CSc. Na konferencii vystúpili účastníci
z trinástich európskych krajín.
Migrácia — výzvy a príležitosti
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK zorganizovala
konferenciu s názvom Migrácia — výzvy a príležitosti, ktorá sa

do európskych projektov najaktívnejšou vysokou školou
na Slovensku. PhDr. Viera Bennárová, vedúca oddelenia
pre zahraničné vzťahy na Fakulte managementu UK, získala
dňa 10. mája 2017 na slávnostnom otvorení konferencie
ERACON v slovinskom Maribore medzinárodné ocenenie
Erasmus Minister 2017 za dlhoročnú prácu a úspechy v pozícii
koordinátorky projektu Erasmus+ na fakulte.
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ROKOV
UK

Spoločnosť a univerzita s prívlastkom
národná sú spojené nádoby. Univerzita
nielen vzdeláva, ale komplexne
formuje ďalšie generácie. Od úspechu
v plnení jej základného poslania závisí
naša budúcnosť.

2017
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POPULARIZUJEME VEDU

3

Základným poslaním univerzity je rozvíjať a šíriť vzdelanosť, a to nielen v radoch svojich
študentov, ale i v radoch širokej verejnosti popularizovaním vedeckých poznatkov.
„Najväčším vzdelaním na svete
je sledovať majstra pri práci.”

Vedecký veľtrh
V spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK zorganizovala nezisková
organizácia Veda nás baví v septembri už po druhýkrát Vedecký veľtrh 2017, zameraný
tentokrát na objavy využívané v každodennom živote. Záujemcovia sa mohli

Michael Jackson

2

s Centrom vedecko-technických informácií SR. Do viac než stovky popularizačných
podujatí po celom Slovensku sa svojimi aktivitami zapojili aj viaceré fakulty UK.
V rámci podujatia sa udeľovali Ceny za vedu a techniku. Ocenení boli aj vedci UK:
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., z FMFI UK, RNDr. Martin Urík, PhD., z PriF UK,
doc. RNDr. František Kundracik, CSc., z FMFI UK a tím pod vedením doc. MUDr. Andreja
Šteňa, PhD., MPH, z LF UK.

Deti sa okrem prednášok
môžu zúčastniť aj
na zaujímavých sprievodných
podujatiach a workshopoch,
napríklad hip-hopovom,
architektonickom či IT
workshope.

1. —
 2. Vidieť viac, Európska noc
výskumníkov je dôkazom, že
vedomosti prinášajú radosť
3. S prvou prednáškou počas Detskej
Univerzity Komenského vystúpila
profesorka Robinsonová z Oxfordu
4. C ieľom DUK je podporovať deti v ich
túžbe za poznaním

VENUJEME SA MLÁDEŽI
Kvalitu svojho vzdelávania zabezpečuje UK prijímaním tých najkvalitnejších stredoškolákov,
ktorých aktívne vyhľadáva a spolupracuje s nimi ešte počas ich štúdia na strednej škole.

1
4

dozvedieť novinky nielen o nových mobilných aplikáciách a zo sveta virtuálnej reality,
ale aj o modeloch áut na alternatívny pohon či o výrobe chemického piva.
Európska noc výskumníkov
UK v septembri participovala aj na 11. ročníku populárno-vedeckého podujatia
Európska noc výskumníkov, ktoré prebiehalo paralelne v 30 krajinách po celej Európe.
Návštevníci sa s vedcami mohli stretnúť na prednáškach a v interaktívnejšej forme vo
vedeckých stánkoch. V rámci podujatia sa UK už po ôsmykrát zapojila aj do projektu
Veda v osade — odborníci z PriF UK a FMFI UK sprostredkovali počas dvoch dní
vedecké poznanie deťom aj vo Veľkej Ide, v Moldave nad Bodvou a na Luníku IX.
Týždeň vedy a techniky
Vedecká jeseň vyvrcholila v novembri obľúbeným Týždňom vedy a techniky, ktorý
zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci

Detská Univerzita Komenského
Obľúbená detská letná škola, ktorá je výsledkom spolupráce UK a Divadla Aréna, privítala
počas jubilejného 15. ročníka spolu 335 študentov vo veku 9—14 rokov. Na deti počas
leta opäť čakalo spolu 9 prednášok. S prvou prednáškou vystúpila prof. Dame Carol
Robinson z Univerzity v Oxforde, poslednú prednášku mal prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,
MBA, rektor Karlovej univerzity v Prahe. V réžii Jesseniovej lekárskej fakulty UK sa konal
už 5. ročník Martinskej letnej detskej univerzity.
Spoločná krajina
Ešte v septembri 2016 spustila Katedra politológie Filozofickej fakulty UK v spolupráci
s Denníkom N projekt Spoločná krajina, ktorého cieľom je šíriť hodnoty tolerancie,
slobody a spravodlivosti medzi mladými ľuďmi prostredníctvom série diskusií na stredných
školách. Počas roka 2017 bolo v rámci projektu pod vedením prof. Jozefa Bátoru, PhD.,
zorganizovaných 28 diskusií na stredných školách a 10 väčších diskusných podujatí
v kultúrnych domoch a na námestiach po celom Slovensku.
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UK vyše 500 stredoškolákov. Stredoškoláci si v Aule UK
a Auditoriu maximum mohli vypočuť 10 prednášok odborníkov
na zaujímavé témy.

1

svojich fakultách zbierku detskej literatúry pre deti z detských
domov, nemocníc a zariadení sociálnych služieb. Zamestnanci
a študenti UK do Komenského zbierky kníh prispeli 1928
knihami pre deti a mládež, ktoré boli následne rozdelené
do viacerých zariadení. UK zbierkou nadviazala na pilotný
projekt zbierky detskej literatúry z roku 2011.

3

Olympiáda ľudských práv
UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam UK bola opäť
jedným z partnerov Olympiády ľudských práv, súťaže pre
študentov stredných škôl, ktorá je na Slovensku jednou
z najvýznamnejších a najetablovanejších iniciatív v oblasti
výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému
i európskemu občianstvu.

Univerzitný stromček prianí
Študentská časť Akademického senátu UK už po tretíkrát
zorganizovala Univerzitný stromček prianí, charitatívny projekt,
ktorý je zameraný na pomoc deťom z detských domovov,
ľuďom zo sociálnych ubytovní a krízových centier. Zamestnanci
a študenti fakúlt mohli prostredníctvom prianí zavesených

2

Trojsten
Študenti UK z občianskeho združenia Trojsten už tradične
zorganizovali v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK tri dvojtýždňové letné školy programovania,
matematiky a fyziky určené pre stredoškolákov a žiakov
základných škôl. 150 prednášok si pozrelo 300 študentov
z celého Slovenska. Okrem letných škôl Trojsten pravidelne
pripravuje aj semináre, sústredenia, tábor, súťaže a rôzne,
aktivity, ktoré pokrývajú až 140 dní v roku.
Genetika na kolesách
Pracovníci Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty UK
zrealizovali originálny projekt Genetika na kolesách — ide
o sériu aktivít, ktoré zahŕňajú návštevu mobilného laboratória
na stredných školách na Slovensku. Jeden z pripravených
experimentov sa venuje forenznej analýze, počas ktorej
stredoškoláci priamo na svojej škole hľadajú „páchateľa“
prostredníctvom analyzovania vzorky DNA. Genetika
na kolesách vďaka mobilnému laboratóriu absolvovala v roku
2017 viac ako 3000 km a laboratórne experimenty si vyskúšalo
360 študentov naprieč celým Slovenskom.
Zaži deň v koži vysokoškoláka
Podujatie troch fakúlt Univerzity Komenského — filozofickej,
prírodovedeckej a fakulty matematiky, fyziky a informatiky
— Zaži deň v koži vysokoškoláka prilákalo 23. mája na pôdu

na pomoc ľuďom v núdzi. Nezabúda však ani na zveľaďovanie
svojho okolia.
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Univerzitná kvapka krvi
Ôsmy ročník Univerzitnej kvapky krvi, ktorú zorganizovala
UK v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, bol
v histórii tohto dobročinného podujatia najúspešnejším.
Najvzácnejšiu tekutinu sa v ňom rozhodlo darovať 505
študentov, zamestnancov i priaznivcov UK.
Komenského zbierka kníh
Pri príležitosti mesiaca knihy zorganizovala UK na všetkých
European Union Science Olympiad
V máji sa v Kodani uskutočnila medzinárodná súťaž European
Union Science Olympiad 2017, ktorá je určená pre študentov
vo veku do 16 rokov a zameriava sa na prírodné vedy — fyziku,
chémiu a biológiu. Obom slovenským tímom sa pod vedením
doc. RNDr. Andrey Ševčovičovej, PhD., z Prírodovedeckej fakulty
UK podarilo získať v konkurencii 25 krajín strieborné medaily.
VYCHOVÁVAME K DOBROČINNOSTI
A ZÁUJMU O SVOJE OKOLIE
Univerzita Komenského vychováva k spoločenskej zodpovednosti
aj organizáciou viacerých dobročinných podujatí zameraných

na stromčekoch na bratislavských fakultách UK urobiť krajšie
Vianoce obdarovaným prostredníctvom malých materiálnych
darčekov, priateľského stretnutia či spoločnej návštevy kina.
1. Tábor, ktorý pripravili študenti UK z občianskeho
združenia Trojsten. Zdroj: Trojsten
2. Stredoškoláci zažili deň v koži vysokoškoláka
3. Počas 8. ročníka dobročinného podujatia darovalo
krv 505 študentov, zamestnancov a priaznivcov UK
4. C haritatívny projekt Univerzitný stromček prianí je
zameraný na pomoc deťom z detských domovov

Zbierka hračiek a oblečenia
Martinský klub medikov zorganizoval v predvianočnom období
zbierku hračiek, farbičiek, hier, oblečenia, sladkostí a ďalších
darčekov, ktoré potešili deti v Detskom domove v Martine
a malých pacientov hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici
Martin.
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„Na to, aby krajina patrila
k najvyspelejším ekonomikám
sveta, je potrebná investícia
do vzdelania, do mladých ľudí
a do inovácií.“
Andrej Kiska, prezident SR

Mikulášska zbierka
Na Fakulte managementu UK študenti zorganizovali Mikulášsku
zbierku pre malých onkologických pacientov — darcovia
zakúpením milej drobnosti finančne podporili neziskovú
organizáciu Deťom s rakovinou.
Komunitné záhrady
Do budovania komunitných záhrad, ktoré poskytujú okrem
prístupu k spoločne dopestovanej úrode aj participáciu
na rôznych aktivitách, čím sa budujú a upevňujú vzťahy
v komunite i vzťahy k životnému prostrediu, sa v roku 2017
pustili dve bratislavské fakulty UK. Na Mlynských luhoch vyrastá
Komunitka, záhrada pre každého, komunitná záhrada Fakulty
sociálnych a ekonomických vied UK. V areáli Prírodovedeckej
fakulty UK v Mlynskej doline vzniká komunitná záhrada nazvaná
Dobrá myseľ.
RIEŠIME CELOSPOLOČENSKÉ TÉMY
Univerzita je kľúčovou inštitúciou slobodnej demokratickej
spoločnosti. Jednak poskytuje možnosť vedecky a pedagogicky
sa zahĺbiť do otázok relevantných pre rozvoj spoločnosti,
jednak zohráva úlohu jednej zo spoločenských kotiev hodnôt
demokracie, humanizmu, ľudskej dôstojnosti a slobody. Preto
pripomína dôležité udalosti, nevyhýba sa pálčivým témam

Filozofi v Novembri
V novembri si akademická obec pred pamätnou tabuľou
na historickej budove UK pripomenula pochod bratislavských
študentov zo 16. novembra 1989, ktorý prispel k pádu
komunistického režimu v Československu. O pochode
študentov a následných prevratných udalostiach referuje aj
publikácia Filozofi v Novembri, ktorú uviedol na Filozofickej
fakulte UK jej zostavovateľ prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK od apríla do konca
roka hostila výstavu „70. výročie vzniku OSN — Konferencia
v San Franciscu (25. apríl — 26. jún 1945) a Slovenská
republika v OSN“, ktorú po prvýkrát slávnostne otvorili
v historickej budove Národnej rady SR ešte v roku 2015 pri
príležitosti návštevy generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna
na Slovensku. Odtiaľ expozícia poputovala cez Atlantik do New
Yorku, Houstonu a ďalších amerických miest, aby sa v roku 2017
znovu sprístupnila slovenskej verejnosti.

H O S T Í M E V Ý S TAV Y
Od januára do marca sa vo Vedeckom parku UK mohli
návštevníci kochať putovnou európskou výstavou „Sparks“
v rámci rovnomenného projektu, objavujúceho nové spôsoby

spoločenského diskurzu a vysvetľuje ich v komplexnom
a interdisciplinárnom nazeraní.

3

500 rokov reformácie
Pri príležitosti významného reformačného jubilea sa na UK konalo
niekoľko podujatí. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v septembri
zorganizovala medzinárodné interdisciplinárne orientované vedecké
sympózium „500 rokov reformácie na Slovensku“, na ktorom
s úvodnou prednáškou vystúpil prof. Dr. Robert A. Kolb zo Saint
Louis v USA. Medzinárodné kolokvium „Reformácia a holokaust:
história a súčasnosť“ otvorila — v záujme prevencie antisemitizmu
a prejavov intolerancie — zložité teologické, historické aj
spoločenské otázky, súvisiace s niektorými postojmi Martina Luthera.
K oslavám prispela aj Filozofická fakulta UK, ktorá v novembri
v Rektorskej sieni UK usporiadala kolokvium „Reformácia a jej vplyv
na zmenu duchovnej paradigmy“.
Holokaust a extrémizmus
V novembri sa na pôde UK uskutočnil seminár „Holokaust
a extrémizmus. Naozaj sme sa poučili z dejín?“, ktorý
zorganizovali filozofická a právnická fakulta s podporou izraelského
veľvyslanectva na Slovensku. Za referentským pultom sa vystriedali
historici, politológovia a právnici zaoberajúci sa otázkami
extrémizmu z rôznych uhlov pohľadu i časových perspektív.
Na seminári vystúpil aj prezident SR Andrej Kiska.

zapájania ľudí do vedeckého výskumu a inovácií. Deväť expozícií
umiestnených v priestoroch VP UK predstavilo príbehy ľudí, ktorí
vďaka dostupným technológiám prispeli k efektívnemu riešeniu
problémov, s ktorými zápasia tisícky ľudí po celom svete.

V spolupráci s UK predstavila Nadácia ARS NOVA, ktorá sa
zameriava na dotváranie bratislavských verejných priestorov
náročnými výtvarnými projektmi, v septembri v priestoroch
historickej budovy UK unikátnu veľkorozmernú priestorovú
inštaláciu Väzenie pre Maleviča od akademického maliara
prof. Rudolfa Sikoru.
V novembri sa vo foyeri UK v rámci Festivalu slobody uskutočnilo
slávnostné otvorenie výstavy „Maďari v sovietskych táboroch
1944 — 1956“, ktorú s podporou maďarského ministerstva
zahraničných vecí pripravil Inštitút pre historický výskum Veritas.
VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY NA UK
Prestíž našej univerzity potvrdzujú aj návštevy významných
európskych a svetových osobností, predstaviteľov
renomovaných univerzít i diplomatického a politického
života, ktorí ponúkajú svoj odborný i osobný pohľad na rôzne
spoločenské témy.

1. Ingr. Andrej Kiska, prezident SR, na seminári Holokaust a extrémizmus.
2. P laketa pripomínajúca študentov, ktorí 16. novembra 1989, deň pred Nežnou
revolúciou, demonštrovali v uliciach Bratislavy za študentské a občianske práva
3. Vernisáž diela Väzenie pre Maleviča od R. Sikoru na pôde UK

V marci v Rektorskej sieni UK hosťovala Právnická fakulta UK
podujatie na tému „Nevyhnutnosť Európy“. S prednáškami
vystúpili francúzsky minister zahraničných vecí a medzinárodného
rozvoja Jean-Marc Ayrault, ktorý bol v rokoch 2012 — 2014
ministerským predsedom Francúzska, a minister zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

3

Konvent UK
V marci sa z iniciatívy študentskej časti akademického senátu
uskutočnilo na UK neformálne stretnutie študentských
reprezentácií univerzity — Konvent UK. Cieľom podujatia
za účasti vtedajšieho ministra školstva prof. Ing. Petra
Plavčana, CSc., bolo predstaviť študentským zástupcom
súčasné dianie vo vysokom školstve s jeho dosahom
na študentskú komunitu, ako aj priblížiť vybrané témy
týkajúce sa študentstva na UK.

Na tému „Európska únia a euro: riskantné experimentovanie
s Európou“ v Aule UK prednášal prof. Ing. Václav Klaus, CSc.,
prezident Českej republiky v rokoch 2003 — 2013, ktorý
v súčasnosti pôsobí na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.
V apríli sa v Rektorskej sieni UK uskutočnila diskusia o Európe
s prezidentom Rakúskej republiky Alexandrom Van der Bellenom,
ktorý sa vyslovil za podporu procesu európskej integrácie, zdôraznil
i úlohu kultúry pri podpore európskej identity, ale vyjadril aj názor
na potrebu štrukturálnych zmien.

5

Lámavica UK
V marci Refinery Gallery hostila Lámavicu UK — podujatie
s pestrým hudobným programom určené pre všetkých

UK v spolupráci s Nadáciou Tatra banky a Petit Academy hostila
v apríli už 7. prednášku laureáta Pulitzerovej ceny. Do Auly

1
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UK tentokrát zavítala dvojnásobná nositeľka
Pulitzerovej ceny Martha Mendoza, ktorá
prednášala na tému „Ako vyzerajú dnešní otroci?“.
Investigatívna novinárka pracuje pre agentúru
Associated Press a prednáša na Kalifornskej univerzite
v Santa Cruz.

4

V máji v Rektorskej sieni UK vystúpil
prezident Gruzínska Giorgi Margvelašvili
s prednáškou na tému „Bezpečnosť v čiernomorskom
regióne ako základný kameň európskej stability“,
v ktorej zdôraznil nevyhnutnosť medzinárodnej
spolupráce, ktorá by dbala na udržiavanie
korektných a stabilitu zabezpečujúcich vzťahov
v tejto oblasti.
1. Prezident Gruzínska Giorgi Margvelašvili
2. F rancúzsky minister zahraničných
vecí a medzinárodného rozvoja JeanMarc Ayrault vystúpil na podujatí
s témou „Nevyhnutnosť Európy “.
Foto: MZVaEZ SR
3. D vojnásobná držiteľka Pulitzerovej ceny
Martha Mendoza
4. K ardinál Kurt Koch si prevzal
Zlatú medailu UK od rektora UK
prof. Karola Mičietu
5. P rvý ročník univerzitného podujatia
AmosFest

„…je veľmi dôležité, aby
ľudia pochopili, ako novinári
p racujú, ako vyzerá skutočná,
kvalitná a etická žurnalistika
a aby ju boli schopní odlíšiť
od nekontrolovaného
šírenia informácií.“
Martha Mendoza

V októbri sa uskutočnilo slávnostné podujatie,
na ktorom bola udelená Zlatá medaila UK kardinálovi
Kurtovi Kochovi, prezidentovi Pápežskej rady pre
napomáhanie jednoty kresťanov.
P O D U J AT I A
V ŠTUDENTSKEJ RÉŽII
O pestrom vysokoškolskom živote svedčí aj množstvo
podujatí, ktoré na UK vznikli z iniciatívy študentov.

FSEV FEST
Študenti Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
organizovali festival FSEV FEST 2017. Na viac než 200
návštevníkov študentského festivalu čakali prednášky a diskusie
z oblasti ekológie, pozitívneho myslenia, boja proti korupcii,
aktuálneho sociálneho diania a hudby. V rámci festivalu, ktorý
otvoril herec Richard Stanke, sa uskutočnila aj zbierka vecí pre
zvieratá z útulku.
OCENENIA VEDCOV UK
Vysoký odborný kredit vedcov UK a spoločenský prínos ich
vedeckovýskumnej činnosti potvrdzujú aj významné domáce
a zahraničné ocenenia.

študentov, absolventov i priateľov UK. Podujatie otvoril rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
AmosFest
V areáli Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra — Mlyny UK sa po
úspešnom nultom ročníku konal v septembri 1. ročník podujatia
AmosFest, ktoré organizuje Študentská časť AS UK s cieľom združovať
akademickú komunitu UK a posilniť jej vzťah k značke univerzity.
Na účastníkov čakalo cestovateľské kino, prednášky, prezentácia
univerzitných študentských spolkov, pestrý hudobný program, ako
i diskusia s úspešnými študentmi a absolventmi univerzity.

Pribinov kríž II. triedy
Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK
si v januári prevzal z rúk prezidenta SR Andreja Kisku významné
štátne ocenenie — Pribinov kríž II. triedy, ktoré mu bolo
udelené za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska
v oblasti výchovy a vzdelávania.
Krištáľové krídlo
Laureátmi Krištáľového krídla 2017 sa stali aj prof. MUDr. Lukáš
Plank, CSc., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK, vedúci
expertízneho konzultačného centra bioptickej diagnostiky
lymfoidných nádorových ochorení a ďalších zriedkavých
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Hevesyho cena
Prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK si v Južnej Kórei prevzal prestížne medzinárodné
ocenenie — Hevesyho cenu za rok 2017, ktoré mu bolo udelené
za jeho vedecké výsledky v oblasti nukleárnych vied, vývoja
ultrasenzitívnych rádioanalytických a urýchľovačových technológií
a ich aplikácií vo výskumoch environmentálnych procesov
a zriedkavých jadrových premien.

Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc., z PriF UK si prevzal z rúk prezidenta Slovenskej
republiky Andreja Kisku Pribinov kríž II. triedy. Zdroj: KP SR

ochorení v SR, za oblasť medicíny, a prof. MUDr. Juraj Šteňo,
DrSc., z Lekárskej fakulty UK, popredný odborník v oblasti
neurochirurgie, ktorý dostal Mimoriadne ocenenie Veľkej
poroty Krištáľového krídla.
Slovenka roka
Medzi ocenenými dámami opäť nechýbali odborníčky z UK.
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., pôsobiaca na lekárskej
fakulte, fakulte telesnej výchovy a športu a prírodovedeckej
fakulte, si prevzala ocenenie v kategórii veda a výskum
a následne sa stala i Absolútnou Slovenkou roka 2017.
Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., z Právnickej fakulty UK si
prevzala ocenenie v kategórii vzdelávanie a podpora mladých
talentov.
Fides et Ratio
Laureátom ceny Fides et Ratio, ktorú od roku 2010 udeľuje
Konferencia biskupov Slovenska za zásluhy o dialóg medzi
vierou a vedou, sa stal Mgr. Gašpar Fronc z Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK.

Cena Literárneho fondu SR
Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru
za rok 2016 v kategórii biologické a lekárske vedy získal
prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., z Lekárskej fakulty UK; v kategórii
prírodné a technické vedy RNDr. Jozef Májsky a doc. RNDr. Tomáš
Derka, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK. V kategórii
prírodné a lekárske vedy sa na III. mieste umiestnilo dielo
doc. PhDr. Mareka Majdana, PhD., a doc. MUDr. Alexandry
Bražinovej, PhD., MPH, z Lekárskej fakulty UK.

ROK 2017
V ČÍSLACH
2017

V roku 2017 si Univerzita Komenského
v Bratislave pripomenula viacero
okrúhlych výročí.
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7 5 R O KO V B O TA N I C K E J Z Á H R A DY U K
Cena Jaroslava Jirsu
Cenu Karlovej univerzity pre najlepšie učebnice za rok 2016
získala v oblasti lekárskych a farmaceutických vied učebnica, ktorej
spoluautorom je doc. RNDr. Ivan Varga, PhD., z Lekárskej fakulty
UK. Učebnica Memorix histologie je po približne 30 rokoch
prvou komplexnou učebnicou histológie v rámci územia Českej
a Slovenskej republiky.
Cena Japonskej spoločnosti
Japonologička Mgr. Ing. Jana Urbanová, PhD., z Filozofickej
fakulty UK získala Cenu Japonskej spoločnosti okinavských štúdií
„Nakahara Zenčú“ za svoj výskum v oblasti okinavskej literatúry,
konkrétne za výskum okinavskej poézie rjúka.
Vedec roka
Víťazom 21. ročníka ocenenia Vedec roka SR 2017 sa stal
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK, ktorý ocenenie získal za mimoriadnu
publikačnú aktivitu v roku 2017, ako aj za výsledky dosiahnuté
v predchádzajúcich rokoch. Prof. Michal Fečkan sa odborne
zaoberá predovšetkým nelineárnou funkcionálnou analýzou,
dynamickými systémami a ich aplikáciami.

23. januára 2017 — Botanická záhrada UK, ktorá slúži na pedagogické,
vedeckovýskumné, kultúrne a výchovné, popularizačné a rekreačné účely,
si pripomenula 75. výročie svojho vzniku.
65 ROKOV FARMACEUTICKEJ FAKULTY UK
10. októbra 2017 — Farmaceutická fakulta UK si pripomenula 65. výročie svojho
založenia. Pri tejto príležitosti fakulta ocenila pamätnou medailou spolupracujúce
inštitúcie a jednotlivcov.
5 0 R O KO V V Y D AVAT E Ľ S T VA U K
3. apríla 2017 — Vydavateľstvo UK si pripomenulo 50. výročie od svojho založenia.
Novinkou je predaj kníh a darčekových predmetov UK cez e-shop spoločnosti UK
Veda (www.ukveda.sk).
15 ROKOV FSEV UK
5. júna 2017 — Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK oslávila 15 rokov
od svojho založenia. V kategórii ostatné spoločenské vedy sa dlhodobo
umiestňuje na čele rebríčka na Slovensku.

Absolventi Farmaceutickej fakulty
zastávajú významné a riadiace
funkcie v rôznych inštitúciách
doma i v zahraničí, vo väčšine
farmaceutických spoločností
a na univerzitách po celom svete.
Na fotografii dekan fakulty s rektorom UK
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I N T E R N ÁT Y U K
UK má na Slovensku najväčšie portfólio ubytovacích zariadení pre študentov.
Na konci roka 2017 tu bolo ubytovaných 8010 študentov UK. V jedálňach
bolo vydaných 2 469 387 hlavných jedál, z toho 2 040 383 študentom.
Mlyny UK sú najväčším študentským
ubytovacím zariadením na území
bývalého Československa. Kapacita
6600 lôžok je sústredená v troch
objektoch — Štúrak, Átriové
domky, Manželské internáty.
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ARCHÍV UK
Je odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne
dokumenty týkajúce sa UK, ako aj vzdelávania na Slovensku vôbec. V jeho zbierkach
sa nachádzajú diplomy, fotografie, všeobecná dokumentácia, audiovizuálne dokumenty
a muzeálne predmety vrátane talárov, medailí, insígnií i učebných pomôcok.
5

6

4
1

AKADEMICKÁ KNIŽNICA
V roku 2017 využilo služby knižnice 17 511 registrovaných používateľov. Najväčšiu časť
z nich predstavovali študenti UK – 15 829. Počas roka bolo vypožičaných až 543 175
materiálov. Knižnica zabezpečuje prístup k takmer 330 000 titulom elektronických
kníh a cca 100 000 titulom online časopisov.
V Y D AVAT E Ľ S T V O U K
V roku 2017 vydalo 237 titulov. Od 1. apríla 2017 došlo k zmene organizačnej
štruktúry a pod Vydavateľstvo UK prešla činnosť Informačného centra UK.
B O TA N I C K Á Z Á H R A D A U K

ĎALŠIE
SÚČASTI UK
UK nepredstavuje iba vzdelávací
proces a učebné priestory,
univerzita je zároveň komplexom
obrovského zázemia, poskytujúceho
študentom úplný servis vrátane
ubytovania na internátoch, ktoré postupne
prechádzajú rekonštrukciou.

2

3

1. a 6. Večerná nálada vo Vysokoškolskom meste
Ľ. Štúra — Mlyny UK
2. —
 3. Zrekonštruované Manželské
internáty vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra
— Mlyny UK
4. K ongresové centrum pre 236 osôb je súčasťou
Vysokoškolského internátu Družba
5. V ysokoškolský internát Družba sa nachádza
v blízkosti Dunaja

Jej poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, ako aj pokusná
aklimatizácia rôznych druhov rastlín. Expozície sprístupňuje základným a stredným
školám i širokej verejnosti formou výstav a seminárov.
CENTRUM INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ UK
Zabezpečuje prevádzku informačných systémov a odbornú starostlivosť
o informačnú a komunikačnú infraštruktúru. CIT UK po technickej stránke
pokrýva aj Akademický informačný systém AiS2, elektronickú poštu, internetovú
prezentáciu univerzity, Centrum podpory IT a ďalšie.
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SENIORFITNES

3

Seniorfitnes na univerzite funguje od septembra 2016. Tento projekt je
výsledkom 15-ročnej aktívnej výskumnej činnosti odborníkov z FTVŠ UK.
Seniori, ktorých priemerný vek je 67 rokov, sa dvakrát týždenne zúčastňujú
na hodinovom intenzívnom tréningu. Jeden tréning v posilňovni s osobným
trénerom, druhý vo forme skupinového cvičenia v bazéne či v pohybovom
štúdiu s fitloptou.

Seniorfitnes, ktorý odštartoval
v r. 2016, je výsledkom 15-ročnej
aktívnej výskumnej činnosti
realizovanej odborníkmi FTVŠ
UK. Projekt prebieha tri trimestre
v roku, v každom z nich pre
maximálne 64 osôb. V súčasnej dobe
cvičí 47 seniorov, z toho 32 žien
a 15 mužov. Najmladší účastník
má 60 rokov, najstarší 80.

1

98

LET´S DANCE SENIOR
Seniori týždenne absolvujú dve 60-minútové tréningové jednotky pod vedením
Mgr. Mateja Chrena, PhD., z FTVŠ UK. Pred začiatkom podujatia vedci UK
posudzujú kondíciu seniorov, ktorú monitorujú počas 3 mesiacov a následne
vyhodnotia po absolvovaní kurzu.

ROKOV
UK

1943

2

4

FINÁLE UNIVERZÍT
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2017
Na podujatí, ktoré v máji zorganizovala Slovenská asociácia univerzitného športu,
sa súťažilo v basketbale, florbale, futsale, volejbale a futbale. Prvé miesta obsadili
ženský i mužský basketbalový tím UK, ako aj florbalové družstvo.
L E T N Á S V E T O VÁ U N I V E R Z I Á D A V TA I WA N E
V auguste sa v Tchaj-peji uskutočnila 29. letná svetová
univerziáda, ktorej ústredným sloganom bolo heslo „For You,
For Youth“. Mladým slovenským športovcom sa podarilo priniesť
dve medaily – striebornú z tenisovej zmiešanej štvorhry
a bronzovú v šprinte.

UNIVERZITNÝ
ŠPORT
K Univerzite Komenského v Bratislave
okrem vedeckých a výskumných aktivít
neodmysliteľne patrí aj univerzitný
šport. Okrem mnohých domácich
i zahraničných zápasov, turnajov či
iných podujatí napomáha taktiež
v zlepšovaní kvality života ľudí mimo
univerzitného prostredia.

BEH MEDIKOV
Hokejový turnaj univerzít 2017 —
celkové poradie:
1. Univerzita Komenského v Bratislave
2. Trenčianska univerzita
A. Dubčeka v Trenčíne
3. Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre
4. Ekonomická univerzita v Bratislave
5. Žilinská univerzita v Žiline
6. Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

1. N
 ástup pretekárov na medzifakultné
preteky, 28. mája 1943
2. V íťazný tím UK na Hokejovom turnaji
univerzít r. 2017, tím UK obhájil
víťazstvo z roku 2016
3. S eniorfitnes, skupinové cvičenie v bazéne
4. L et‘s Dance Senior, 60-minútové tanečné
tréningy pre seniorov pod vedením
Mgr. Mateja Chrena, PhD.

V septembri sa uskutočnil Beh medikov, ktorý od roku 2014 organizujú
študenti Bratislavského spolku medikov. Študenti LF UK sa ním snažia
upozorniť na zdravý životný štýl a pravidelnú fyzickú aktivitu, ktorú žiadny
liek nenahradí.

98

U N I V E R Z I T N Ý Š P O R T 4 6 —4 7

ROKOV
UK

U N I V E R Z I T N Á R E G ATA
Veslársky tím UK v septembri na Dunaji už po piaty raz zvíťazil nad tímom STU.
KING OF THE BAY

Osemveslica UK v zložení: kormidelník
Sebastián Dohnány, Branislav Šuch,
Marek Režnák, Matej Šmída, Lukáš
Jenča, Ondrej Kovačovič, Jakub
Popelka, Peter Zelinka a Adam
Štiffel, zdolala 11-kilometrový
úsek Dunaja za 27 min. a 31 s.

UK patrí medzi najväčších
zamestnávateľov na Slovensku.
Univerzita sa koncentruje
na rozvoj svojich ľudských
zdrojov predovšetkým v jeho
najkvalifikovanejšej časti. Väčšinu
zamestnancov tvoria pedagogickí
a výskumní pracovníci.

V spolupráci s FTVŠ UK zorganizoval športový klub Board Academy v októbri
preteky v stand up paddle boardingu King of the Bay. Preteky sa uskutočnili
v lodenici FTVŠ UK Liptov v dvoch disciplínach: technical race a board cross.
Kráľom zátoky sa stal Matej Šmída, ktorý vybojoval 1. miesta v oboch disciplínach.

1. Víťazná posádka UK
2. Zlaté medaily pripravené pre víťazný tím
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M E D Z I U N I V E R Z I T N É M A J S T R O V S T VÁ S V E TA
Zo 66 univerzít sveta sa Univerzite Komenského podarilo na Medziuniverzitných
majstrovstvách sveta v novembri 2017 v Barcelone obsadiť 6. miesto. Futsalisti vyhrali
v konkurencii 36 tímov celý turnaj.
HOKEJOVÝ TURNAJ UNIVERZÍT
Hokejový tím UK sa v novembri stal opakovaným víťazom Hokejového turnaja univerzít
v Bratislave. Najvyššiu trofej vybojoval už po štvrtýkrát.

UK
spolu

Hlavné
činnosti

VŠ
učitelia

Výskum

2008

4355,3

2307,6

1912,7

394,9

1664,3

2009

4327,3

2331,3

1909,8

421,5

1612,5

2010

4398,7

2384,4

1938,1

446,3

1623,5

2011

4397,3

2379,9

1944,7

435,2

1641,4

2012

4367,0

2364,4

1920,4

444,0

1642,4

2013

4429,1

2398,0

1962,7

435,3

1672,7

2014

4466,0

2437,0

1983,1

453,9

1680,3

2015

4438,5

2442,2

1998,1

444,1

1650,8

2016

4403,3

2413,0

2022,6

390,4

1626,3

2017

4426,6

2439,6

2039,2

400,4

1620,9

Ostatní
bez ŠD a ŠJ

V roku 2017 mala UK celkovo
4427 zamestnancov. Z toho bolo
vysokoškolských učiteľov 2039,
výskumných pracovníkov 400
a zvyšok, 1620, tvorili ostatní
zamestnanci UK.
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1. MUDr. Anna Peržeľová, Anatomický ústav LF UK
2. Prednáška na Pedagogickej fakulte UK
3. Pracovňa riaditeľa Filozofického seminára FiF UK.
Foto: J. Kott

4500

3

1920—1937

n vysokoškolskí učitelia n výskumníci n ostatní zamestnanci (bez ŠD a ŠJ)

U N I V E R Z I TA KO M E N S K É H O V B R AT I S L AV E 2 018

1

POČT Y Z AMESTNANCOV V ROKU
2017 PODĽ A TITULOV

n Profesori

13 %
(303)

n Docenti

21 %
(485)

n PhD. a CSc.

52 %
(1186)

n DrSc.

3%
(58)

n Učitelia bez
vedeckej hodnosti

11 %

(245,3)
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