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HISTÓRIA  
A SMEROVANIE 
DO BUDÚCNOSTI

Univerzita Komenského v Bratislave 
bola založená 27. júna 1919. Je 
to prvá vysoká škola na území 
Slovenska, ktorá poskytovala 
možnosť získať najvyššie vzdelanie 
v slovenskom jazyku. V minulom 
roku sme otvorili jubilejný 100. 
akademický rok, počas ktorého 
sme si viacerými podujatiami 
pripomenuli storočnicu tejto 
najstaršej slovenskej univerzity. 

Študentské oslavy „100 rokov s Amosom“ sa 
konali koncom marca 2019. V Aule UK sa po 
dlhej dobe stretli Sajfa s Adelou Vinczeovou, 
obaja naši hrdí absolventi. Pri tejto príležitosti 
Sajfa „ugriloval“ rektora UK Mareka Števčeka, 
rozkrájala sa torta v tvare výročného loga 
univerzity a vypočuli sme si zaujímavých 
rečníkov. V máji oslavovali študenti v Mlynskej 
doline na trojdňovom festivale AmosFest. 
Zamestnanci univerzity storočnicu oslávili 
14. júna v neformálnom prostredí Botanickej 
záhrady UK. Na pódiu so živou hudbou sa 
predstavil aj univerzitný folklórny súbor 
Gymnik. Vrcholom osláv bolo slávnostné 
zhromaždenie 27. júna, na ktorom rektor 
UK udelil Veľkú zlatú medailu UK predsedovi 
Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi 
Charty 77 Pavlovi Rychetskému. Na galavečere 
v Slovenskej filharmónii zaznela aj premiéra 
symfonickej fantázie od skladateľa Mariána 
Lejavu, ktorý ju skomponoval špeciálne 
k výročiu univerzity.
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Veľkú zlatú medailu UK si prevzal 
Pavol Rychetský

AmosFest

Električka k 100. výročiu UK jazdila 
po celej Bratislave

Gymnik Rektor UK krája narodeninovú tortu



• Univerzita Komenského v Bratislave 
bola počas svojej existencie 
niekoľkokrát premenovaná. Na základe 
zákona č. 375, prijatého Národným 
zhromaždením ČSR 27. júna 1919, 
bola zriadená ako Československá 
štátna univerzita v Bratislave. Keď 
sa podľa vzoru Karlovej univerzity 
v Prahe a Masarykovej univerzity 
v Brne hľadalo pre univerzitu kratšie 
pomenovanie po nejakej osobnosti, 
poslanec František Drtina navrhol 
pomenovanie po Jánovi Amosovi 
Komenskom. V novembri sa tak 
univerzita premenovala na Univerzitu 
Komenského. V období slovenského 
štátu bola snaha premenovať ju na 
Univerzitu Ľudovíta Štúra a poprieť tým 
všetko československé, nakoniec sa 
však v roku 1939 zhodli na Slovenskej 
univerzite. V roku 1954 sa univerzita 
vrátila k svojmu skoršiemu názvu 
a tomu ostala verná až dodnes. 

• Prvý slávnostný obrad v aule na 
Šafárikovom námestí sa konal dňa 
21. apríla 1937, keď univerzita 
udelila čestný doktorát vtedajšiemu 
prezidentovi ČSR Edvardovi Benešovi. 
Pri tejto príležitosti v Aule UK prvýkrát 
zazneli fanfáry skomponované 
Eugenom Suchoňom. Akademický 
senát ich v roku 1938 vyhlásil za 
Akademické fanfáry Univerzity 
Komenského a na univerzitných 
akademických obradoch znejú dodnes. 

• Index kedysi nedostal každý študent 
automaticky už pri zápise. Bol 
vymoženosťou len tzv. riadnych 
poslucháčov, ktorí absolvovali 
imatrikuláciu. Preukaz riadneho 
poslucháča bol študent povinný nosiť 
stále so sebou a na vyzvanie úradov 
kedykoľvek predložiť. Farba preukazov 
sa líšila podľa fakúlt a decénií, v ktorých 
sa používali. Dnes už povinnosť mať 
papierový index ustupuje, ponechali si 
ho len na niektorých fakultách. 
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• Vzhľad talárov a baretov akademických 
hodnostárov UK sa v priebehu času 
menil, týkalo sa to tak strihu, ako aj 
farebného prevedenia. Výtvarné návrhy 
prvých talárov UK vyhotovil prof. Josef 
Vydra podľa vzoru Karlovej univerzity 
v Prahe. Ich prvé použitie na našej 
univerzitnej pôde sa uskutočnilo dňa 
5. decembra 1923 počas slávnostnej 
inštalácie profesora Stanislava 
Kostlivého do úradu rektora univerzity. 
V roku 1940 nastala radikálna 
zmena v štýle talárov akademických 
hodnostárov našej univerzity, v 50. 
rokoch 20. storočia bolo používanie 
talárov na slávnostných akademických 
obradoch považované za buržoázny 
prežitok. Posledné výrazné zmeny 
v návrhoch talárov akademických 
hodnostárov našej univerzity vzišli 
z dielne známeho kostýmového 
výtvarníka profesora Milana Čorbu. 

• Univerzita Komenského v Bratislave 
od svojho vzniku do konca roku 2019 
udelila čestný titul doctor honoris 
causa (Dr. h. c.) 124 významným 
predstaviteľom vedeckého, kultúrneho 
a spoločenského života. UK od 
začiatku vydávala diplomy v odvekom 
jazyku učencov – v latinčine a v tejto 
tradícii pokračuje dodnes. Len diplom 
čestného doktora vystavený novinárovi 
a spisovateľovi Františkovi Votrubovi 
v roku 1950 je v slovenčine. Prvý titul 
Dr. h. c. získal v roku 1928 historik 
a novinár, zástanca práv utláčaných 
národov v Rakúsko-Uhorsku a profesor 
dejín na Oxfordskej univerzite Robert 
William Seton-Watson, známy aj pod 
pseudonymom Scotus Viator („škótsky 
pútnik“).

5 HISTORICKÝCH FAKTOV O UK

Prvý slávnostný obrad v Aule UK - 
čestný doktorát Edvardovi Benešovi, 
prezidentovi ČSR



SMEROVANIE

Storočná história univerzity – to je pre Univerzitu 
Komenského najmä obrovský záväzok do 
budúcnosti. Za prvých sto rokov sa UK jasne 
etablovala nielen v slovenskom prostredí, ale aj 
v stredoeurópskom priestore. Je čas uvažovať 
európsky a medzinárodne a prejavovať svoj hlas 
celospoločensky. Do budúcna si UK stanovila päť 
hlavných priorít:

1. Vyšší komfort pre študentov 
Medzi strategickými prioritami je výmena elektronického 
systému pre študentov za používateľsky prijateľnejší, ktorý bude 
integrovať viacero aspektov vysokoškolského života. Zmenou 
prejde web univerzity, plánujeme zaviesť elektronické prihlášky, 
skúmame možnosť elektronických diplomov. Sústredíme sa tiež 
na zlepšenie komfortu ubytovania študentov na internátoch.

2. Otvorenosť a transparentnosť
Chceme byť otvorení a transparentní, preto spolupracujeme 
s nadáciou, ktorá pomôže zamedziť prípadnej korupcii. Lepšia 
správa majetku by mohla vytvoriť zdroje, ktoré chceme 
investovať hlavne do podpory kvalitnej vedy.

3. Bratislava a univerzity 
Chceme s mestom pracovať ako jeden tím a vzájomne si 
pomáhať. S ďalšími bratislavskými univerzitami budeme 
propagovať štúdium v Bratislave. Spoločne pripravujeme 
kontaktný priestor na akademické aktivity pre študentov aj širšiu 
komunitu. Bratislava by mala byť atraktívne mesto pre študentov.

4. Univerzita ako významný hlas v spoločnosti
Chceme byť univerzitou, ktorej hlas bude počuť v spoločnosti. 
Vyjadrili sme sa k prezidentským voľbám, podporili sme účasť 
mladých ľudí na eurovoľbách, aktívne sme podporili klimatický 
štrajk. Nechceme byť pasívnou inštitúciou, chceme, aby naši 
absolventi, ale aj verejnosť mohla rátať s našou podporou vo 
významných otázkach.

5. Dôraz na zvyšovanie kvality
Nechceme žiť len z dobrej povesti. Rada pre kvalitu nastaví 
vnútorné mechanizmy kontroly. Chceme sa intenzívnejšie 
zamerať na kvalitu štúdia. Jednou z prvých úloh rady bude 
vylepšiť systém hodnotenia predmetov študentmi. Zameriame sa 
aj na skvalitnenie výučby – napríklad formou peer tutoringu. 
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UMIESTNENIE 
V REBRÍČKOCH

Aj v roku 2018 bola UK zastúpená 
vo všetkých významných 
medzinárodných rebríčkoch, jej 
postavenie sa líšilo v závislosti 
od zamerania rebríčka a použitej 
metodológie. Lepšie umiestnenia 
má UK v tých rankingoch, kde sa 
hodnotí aj štúdium. UK sa radí 
medzi 3 % najlepších vysokých 
škôl na svete

RUR – Round University Ranking
UK dosiahla najlepšie postavenie za celé obdobie existencie rebríčka – získala 391. miesto 
z 930 hodnotených univerzít z 80 krajín. Medziročne sa UK posunula o 32 pozícií do top 
400 najlepších univerzít. Oproti predošlému roku dosiahla lepšie postavenie v každom 
z hodnotených odborov.

THE WUR IMPACT RANKING
UK sa umiestnila na 76. mieste zo 450 univerzít zo 76 krajín celého sveta v pilotnom projekte 
inovatívneho spôsobu hodnotenia univerzít, s ktorým prišiel THE WUR (Times Higher 
Education World University Ranking) ako líder v oblasti rankingov univerzít. Hodnotil vplyv 
univerzít na ekonomiku a v širšom kontexte na celú spoločnosť. 

THE WUR (TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS)
UK patrí 801. – 1000. miesto z viac ako 1250 hodnotených vysokých škôl z 86 krajín sveta.

ARWU WORLD TOP 500 CANDIDATES (ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES) – 
tzv. Šanghajský rebríček
UK dosiahla 701. – 800. miesto z viac ako 1 500 hodnotených univerzít, ktoré čakajú na 
zaradenie do rebríčka 500 najlepších univerzít sveta ARWU. 

LEIDEN RANKING
UK sa umiestnila na 587. pozícii z 938 svetových univerzít pri hodnotení všetkých odborov. 
V hodnotení odborov dosiahla nasledovné umiestnenia: 495. miesto – biomedicínske 
a lekárske vedy, 501. miesto – fyzikálne vedy a technika, 545. miesto – vedy o Zemi 
a živej prírode, 690. miesto – spoločenské a humanitné vedy a 736. miesto – matematika 
a matematická informatika.

UMIESTNENIE UK Z CELKOVÉHO POČTU 
UMIESTNENÝCH UNIVERZÍT V REBRÍČKU RUR
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VZDELÁVANIE
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DLHODOBÝ TREND PODIELU ŠTUDENTOV UK 

Univerzita Komenského 
v Bratislave ako najstaršia, 
najväčšia a najvýznamnejšia 
národná univerzita Slovenskej 
republiky zakladá svoju výučbu 
na vlastnej vedeckej činnosti, 
majúc ambíciu byť popredným 
centrom európskej vzdelanosti 
a univerzitou s medzinárodnou 
orientáciou. Svojich 
absolventov pripravuje tak, aby 
reprezentovali nielen najvyšší 
stupeň osobnej a profesionálnej 
kvality, ale i ľudskosti 
a humanizmu. Univerzita má za 
cieľ zlepšovať vedecké a kultúrne 
výhľady spoločnosti a jej 
hospodársku prosperitu.
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UK v Bratislave ponúkala v akademickom roku 2018/2019 
záujemcom o štúdium v bakalárskom, magisterskom, doktorskom aj 
doktorandskom stupni spolu 860 študijných programov, v ktorých 
má priznané právo udeľovať príslušný akademický titul. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom sa ponuka študijných programov zvýšila 
o 30. UK prijala 10 264 študentov, do prvého roka štúdia sa zapísalo  
7070 študentov.

Študenti 

Na 13 fakultách UK študovalo v roku 2018 vo všetkých stupňoch 
štúdia (bakalárskom, magisterskom, doktorskom a doktorandskom 
štúdiu) 22 536 študentov. Napriek znižujúcej sa demografickej krivke 
populačných ročníkov, Univerzita Komenského si udržuje počet 
študentov, respektíve tento počet mierne rastie v rámci Slovenska; 
na UK študovalo v roku 2018 viac ako 16 % všetkých vysokoškolákov, 
kým v roku 2008 to bolo len 12 %.

Fakulta Bakalársky Magisterský
Spojený/

Doktorský
Doktorand. Spolu

LF 0 0 3 005 259 3 264

PraF 1 407 836 0 113 2 356

FiF 1 776 1 181 0 265 3 222

PriF 1 183 659 0 380 2 222

PdF 1 587 818 105 54 2 564

FaF 30 0 1 002 69 1 101

FTVŠ 742 257 0 21 1 020

JLF 71 53 1 460 258 1 842

FMFI 739 481 0 171 1 391

RKCMBF 0 0 151 20 171

EBF 4 11 46 10 71

FM 1 482 854 0 186 2 522

FSEV 482 257 0 51 790

Spolu 9 503 5 407 5 769 1 857 22 536

POČET ŠTUDENTOV NA JEDNOTLIVÝCH 
FAKULTÁCH K 31. 10. 2018 

Na UK študuje takmer tretina všetkých 
zahraničných vysokoškolákov na 
Slovensku. Pozitívny je najmä nárast 
záujmu zahraničných študentov 
o štúdium na 1. a 3. stupni štúdia. 
V počte študentov z cudziny, ktorí 
pochádzali z viac ako 70 krajín, bol 
zaznamenaný nárast o 111 študentov 
na celkový počet 2851 zahraničných 
študentov, čo predstavuje 12,7 % 
všetkých študentov UK. Najviac zahra-
ničných študentov študuje na lekárskych 
fakultách v Bratislave a v Martine a na 
Fakulte managementu UK.

Významný vedecký potenciál predstavujú 
mladí vedci – doktorandi, ktorých UK 
pripravuje najviac na Slovensku – viac ako 
štvrtinu. Na UK v roku 2018 študovalo 
1857 doktorandov, čo tvorilo 27 %.

Fakulty
Celkový 

počet 
študentov

ženy cudzinci

LF 3264 2057 983

PraF 2356 1379 91

FiF 3222 2404 159

PriF 2222 1571 110

PdF 2564 2351 58

FaF 1101 880 126

FTVŠ 1020 292 36

JLF 1842 1176 671

FMFI 1391 574 111

RKCMBF 171 18 4

EBF 71 31 9

FM 2522 1404 390

FSEV 790 560 103

SPOLU 22536 14697 2851

doktorandi

259

113

265

380

54

69

21

258

171

20

10

186

51

1857

CELKOVÝ POČET ŠTUDENTOV, Z TOHO ŽENY A CUDZINCI
NA JEDNOTLIVÝCH FAKÚLTÁCH UK

POČET ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO 
ŠTÚDIA V ROKU 2018
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ÚSPECHY ŠTUDENTOV

Hokejový turnaj univerzít SR
Staronovým víťazom šiesteho ročníka 
Hokejového turnaja univerzít Slovenskej 
republiky, ktorý sa uskutočnil 7. novembra 
2018 na Zimnom štadióne Vladimíra 
Dzurillu v Bratislave, sa stal hokejový tím 
UK, ktorý si najvyššiu trofej prevzal už po 
piatykrát. Trénerom víťazného mužstva 
bol doktor Igor Tóth z Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK.

Medziuniverzitné majstrovstvá sveta
Športovcom z radov študentov UK sa 
podarilo predstihnúť 77 univerzitných 
tímov z troch kontinentov a získať prvé 
miesto v celkovom hodnotení univerzít 
na IV. medziuniverzitných majstrovstvách 
sveta, ktoré sa konali v dňoch 14. až 
18. novembra 2018 v Barcelone. Našu 
univerzitu v Španielsku, kde sa súťažilo 
v rôznych športoch – od futbalu, futsalu, 
basketbalu, volejbalu, tenisu, stolného 
tenisu, bedmintonu, cheerleadingu až po 
plávanie či šach, reprezentovalo viac než 
100 študentov zo šiestich fakúlt UK.

Simulovaný súdny spor 
z medzinárodného utečeneckého 
a humanitárneho práva
V dňoch 19. – 24. novembra 2018 sa 
študentky Jana Brezovićová a Simona 
Adamiková z Právnickej fakulty UK pod 
vedením koučky Viktórie Markovej, 
internej doktorandky, zúčastnili 
v Ľubľane na simulovanom súdnom 
spore z medzinárodného utečeneckého 
a humanitárneho práva s názvom All-
European International Humanitarian and 
Refugee Law Moot Court Competition. 
Napriek tomu, že išlo o prvú účasť UK 
na tejto súťaži, našim študentkám sa 
podarilo zo Slovinska doniesť najvyššie 
umiestnenie. Okrem trofeje pre víťazov 
naše študentky domov priniesli aj 
ocenenie pre najlepšieho rečníka, ktoré 
získala Jana Brezovićová.

Univerzitná športovkyňa roka 2018
Dňa 5. decembra 2018 boli v bratislavskej 
športovej hale Mladosť vyhlásené 
výsledky obľúbenej ankety Slovenskej 
asociácie univerzitného športu. Ocenenie 
Univerzitná športovkyňa roka 2018 získala 
slovenská reprezentantka vo vzpieraní 

Karin Freyová, študentka Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK. Okrem nej boli 
ocenení aj ďalší športovci, medzi nimi aj 
ďalší študent FTVŠ UK – zápasník Attila 
Gaál.

Študentská osobnosť Slovenska
Dňa 12. decembra 2018 v Pálffyho paláci 
nezisková organizácia Junior Chamber 
International udeľovala už po štrnásty raz 
ocenenie Študentská osobnosť Slovenska 
za akademický rok 2017/2018. Medzi 
dvanástimi ocenenými opäť nechýbali 
ani študenti UK. V kategórii filozofia, 
politológia, sociológia a pedagogika si 
ocenenie prevzal Michal Uhrin, doktorand 
z Filozofickej fakulty UK. V kategórii šport 
ocenenie získal nadaný kanoista Samuel 
Baláž z Fakulty telesnej výchovy a športu 
UK.

Research Challenge
Študentskému tímu z Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky UK v zložení Ivana 
Beňová, Petra Havlíčková, Natália Jurgová, 
Ján Pitoňák a Filip Sprušanský sa na 
prestížnej medzinárodnej súťaži Research 
Challenge i tento rok podaril skvelý 
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úspech – v lokálnom finále súťaže, ktoré 
sa konalo dňa 5. februára 2019 v Prahe, 
v silnej konkurencii 13 vysokých škôl 
z Česka a Slovenska vybojovali 2. miesto. 
Organizátorom súťaže je celosvetovo 
uznávaný inštitút CFA, ktorý okrem iného 
záujemcom poskytuje možnosť dosiahnuť 
titul Chartered Financial Analyst, t. j. 
profesionálny certifikát odborníkov 
v investičnom manažmente.

Medik roka 2019
Päť ročníkov, päť víťazstiev. Takouto 
závideniahodnou bilanciou sa po finále 
Medika roka 2019, ktoré sa konalo 
v dňoch 23. až 24. marca, môže pochváliť 
UK. Víťazom piateho ročníka odbornej 
súťaže, ktorú organizuje sieť nemocníc 
Svet zdravia pre študentov všeobecného 
lekárstva v 5. a 6. ročníku, sa totiž stal 
Lukáš Weiss z Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK v Martine. Tretie miesto obsadil 
študent 5. ročníka Lekárskej fakulty UK 
István Bodor, ktorý vyhral aj v špeciálnej 
kategórii zdravotnej poisťovne Dôvera.

Štúrovo pero pre časopis Kulturárium
Tvorivá práca študentov a pedagógov 
Katedry slovenského jazyka Filozofickej 
fakulty UK a členov OZ Slovenčina, ktoré 
pri katedre funguje, bola 13. apríla 2019 
v priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta 
Štúra vo Zvolene ocenená významnou 
slovenskou študentskou žurnalistickou 
cenou Štúrovo pero. Časopis Kulturárium 
získal cenu TASR za inovatívny prístup 
k žurnalistike, najmä vďaka svojmu 
špeciálnemu a nekonvenčnému 
zameraniu.

AKADEMICKÁ MOBILITA 
ŠTUDENTOV

V rámci multilaterálnych zahraničných 
vzťahov sa UK zapája do programov 
centrálnej Európy ako napr. CEEPUS, Akcia 
Rakúsko-Slovensko, ako aj do programov 
Európskej únie. V poslednom roku 
dominuje spolupráca v rámci európskeho 
programu Erasmus+.
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Tím UK - víťaz hokejového turnaja univerzít SR

Lukáš Weiss



ABSOLVENTI

Vysokoškolské štúdium na fakultách UK 
v akademickom roku 2017/2018 ukončilo 
6046 absolventov všetkých stupňov 
vzdelávania. Akademický titul „doktor 
medicíny“ získalo 685 absolventov, 
akademický titul „magister“ 2657, titul 
„bakalár“ 2360 absolventov a akademický 
titul „philosophiae doctor“ 344 
absolventov.

Celoživotné vzdelávanie
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity 
Komenského (CĎV UK) poskytuje iné ako 
vysokoškolské vzdelávanie a orientuje 
sa na rôzne skupiny verejnosti. Jazykovo 
pripravuje cudzincov na vzdelávanie 
v slovenskom jazyku, poskytuje kariérne 
a jazykové vzdelávanie, ako aj vzdelávanie 
seniorov či krajanov. Portfólio programov 
reaguje na aktuálne potreby verejnosti, 
ako aj potreby trhu práce. V roku 2018 
sa v slovenskom jazyku a odborných 
predmetoch v slovenskom jazyku 
vzdelávalo 394 študentov z 51 krajín sveta. 

Letné školy
Šestnásty ročník Detskej Univerzity 
Komenského absolvovalo 345 študentov 
denného štúdia vo veku 9 – 14 rokov. 

Diplom si prevzalo 255 študentov. V 8. 
ročníku online štúdia si z celkového počtu 
383 prihlásených študentov prevzalo 
diplom 189 študentov. Hlavnou témou 6. 
ročníka Martinskej letnej detskej univerzity 
bol „Oheň, voda, vzduch, zem a ľudský 
živel“. Začiatkom júla ju absolvovalo 60 
účastníkov.

Letnú školu Studia Academica Slovaca 
na FiF UK navštívilo 156 cudzincov z 33 
krajín sveta. Hlavnou témou 54. ročníka 
bola reflexia historických medzníkov 
20. storočia v jazyku, literatúre, kultúre 
a spoločnosti s prihliadnutím na osmičkové 
roky. Tento rok účastníkov doplnila aj 
skupinka tlmočníkov a prekladateľov 
z Európskej komisie, ktorí spracovávajú 
európsku agendu.

Letná univerzita slovenského jazyka 
a kultúry pod taktovkou Centra ďalšieho 
vzdelávania UK a záštitou rektora UK 
Karola Mičietu a štátneho tajomníka 
ministerstva zahraničných vecí Lukáša 
Parízka vzdelávala v 28. ročníku 88 
účastníkov z 27 krajín sveta.

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. Tento rok sa na letnej 
škole vystriedalo viac ako 300 účastníkov. 

Štvrtý ročník Letnej školy medzinárodného 
práva, pod záštitou dekana PraF UK 
Eduarda Burdu bol zameraný na aktuálne 
otázky a aplikačnú prax medzinárodného 
práva.

Letná teologická akadémia 2018 
organizovaná EBF UK a Historickým 
ústavom SAV bola zameraná na tému 
Lutherova interpretácia pretrvávajúceho 
Slova Božieho v kontexte „Wittenberskej 
školy“. Hlavnými prednášateľmi boli čestný 
doktor UK prof. Robert A. Kolb a doktorka 
Eva Kowalská.

Podľa stupňa štúdia

Bc. 152

Mgr. 148

Dr. 112

Spojené Bc. a Mgr. štúdium 1

Spolu 413

POČET UNIKÁTNYCH ŠTUDIJNÝCH 
PROGRAMOV NA UK V RÁMCI SR 
(AKREDITOVANÉ A AKTÍVNE)

PODIEL ŠTUDENTOV UK
NA CELKOVOM POČTE
ŠTUDENTOV V SR

PODIEL DOKTORANDOV UK
UK NA CELKOVOM POČTE 
DOKTORANDOV V SR

PODIEL ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV
UK NA CELKOVOM POČTE
ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV V SR

16,5%
(22 536)

27,4%
(1 857)

30,2%
(2 851)

100%
(136 874)

100%
(6 769)

100%
(9 428)

UK
UK UK
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Detskú Univerzitu Komenského 
absolvovalo 255 študentov

Karin Freyová - Univerzitná
športovkyňa roka 2018
Karin Freyová - Univerzitná
športovkyňa roka 2018

Na škole Trojstenu sa vystriedalo 300 účastníkov



VEDA 
A VÝSKUM

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. 

Projekty a granty

Z prostriedkov štátnej dotácie boli 
v roku 2018 financované projekty 
UK v celkovom objeme 9,6 mil. eur. 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom 
ide o nárast počtu projektov, ako aj 
nárast objemu získaných finančných 
prostriedkov. Najväčšou mierou sa na 
financovaní projektov na UK podieľala 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
(APVV), s podporou ktorej sa na UK v roku 
2018 riešilo 231 vedeckých projektov 
na 13 fakultách a vybraných súčastiach 
v celkovom objeme 6 314 206 eur.

Z hľadiska počtu podporených vedeckých 
projektov sa na výskume na UK najväčšou 
mierou podieľala Vedecká grantová 
agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA), ktorá 
v roku 2018 podporila 342 vedeckých 
projektov UK. Výsledky roka 2018 ukazujú, 
že napriek nižšiemu počtu projektov 
zaznamenal objem získaných finančných 
prostriedkov mierny nárast.

Fakulta Počet

PriF 73

LF 38

FMFI 38

FiF 25

JLF 21

FaF 11

FSEV 9

UVP 9

PraF 6

FM 4

PdF 3

FTVŠ 3

EBF 2

POČET PROJEKTOV APVV

VÝVOJ POČTU A OBJEMU DOTÁCIE PROJEKTOV APVV V OBDOBÍ 2011 – 2018 (V TIS. EUR) VÝVOJ POČTU A OBJEMU DOTÁCIE PROJEKTOV VEGA V OBDOBÍ 2008 – 2018 (V TIS. EUR)

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Počet 92 106 135 123 161 176 213 231

BV 1 954 3 109 3 849 4 095 4 107 4 945 6 138 6 314

KV 70 70 0 0 0 0 0 0

Spolu 2 024 3 179 3 849 4 095 4 107 4 945 6 138 6 314

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Počet 463 422 364 359 295 371 357 329 340 349 342

BV 1 662 1 749 1 629 1 738 1 765 2 031 2 289 2 302 2 342 2 683 2 768

KV 672 659 556 329 422 229 0 0 0 0 0

Spolu 2 334 2 408 2 185 2 068 2 187 2 260 2 289 2 302 2 342 2 683 2 768
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Veľká osobnosť súčasnej vedy - britský teoretický fyzik, 
matematik a filozof vedy Roger Penrose - hovoril na UK 

o opakujúcej sa histórii vesmíru.



Habilitácie a inaugurácie 

V akademickom roku 2018/2019 bolo 
na UK v Bratislave habilitovaných 
42 docentov. Vedecká rada UK 
v akademickom roku 2018/2019 
prerokovala a schválila:

• 18 návrhov vedeckých rád fakúlt na 
vymenovanie za profesorov,

• návrhy na udelenie titulu DrSc.,
• 4 hosťujúcich profesorov,
• priznala 5 čestných titulov „emeritný 

profesor“.

 

Kategória/
Fakulta

AAA, 
AAB, 
ABA, 
ABB

ACA, ACB, 
BAA, BAB, 
BCB, BCI, 
EAI, CAA, 
CAB, EAJ

FAI
ADC,  
BDC

ADD,  
BDD

CDC,  
CDD

ADM, 
ADN, 
AEM,  
AEN

BDM, 
BDN, 
CBA,  
CBB

Ostatné Spolu

LF 8 29 17 175 14 0 179 3 1 774 2 199

PraF 41 7 33 0 0 0 12 0 988 1 081

FiF 41 53 52 22 24 0 45 0 1 048 1 285

PriF 18 21 2 361 45 0 142 0 1 048 1 637

PdF 33 22 18 4 4 0 18 1 547 647

FaF 2 3 1 66 2 0 23 0 334 431

FTVŠ 6 5 8 7 0 0 30 2 250 308

JLF 8 17 5 117 6 0 94 4 760 1 011

FMFI 7 7 4 307 6 0 36 0 455 822

RKCMBF 4 2 3 0 0 0 1 0 95 105

EBF 4 1 10 0 1 0 0 0 38 54

FM 5 10 7 7 1 0 17 0 279 326

FSEV 1 3 4 8 5 0 11 0 108 140

Spolu 178 180 164 1 074 108 0 608 10 7 724 10 046

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ UK ZA ROK 2018

Špičková veda

Na UK pôsobí najvyššia koncentrácia 
špičkových vedeckých tímov vysokých škôl 
na Slovensku – 26 z celkového počtu 
54. Pre študentov je dôležité vedieť, že 
vedecké tímy pôsobiace na UK, špičkové 
v medzinárodnom meradle, poskytujú 
zároveň aj vzdelávanie. 

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 2018 
UK udelila grant 253 projektom v celkovej 
sume 243 340 eur. 

Originálny priestor na prezentáciu 
inovatívnych myšlienok a výskumných 
projektov doktorandov a mladých vedcov 
z rôznych vedných disciplín poskytuje 
aj prestížne medzinárodné podujatie 
Falling Walls Lab Slovakia, ktoré v roku 
2018 hostila UK už po druhýkrát. Zo 16 
finalistov získala prvé miesto študentka 
Lekárskej fakulty UK, ktorá reprezentovala 
Slovensko na medzinárodnom finále 
v Berlíne.
 

Objavy a výsledky vo vede

Univerzita Komenského patrí vďaka 
dosiahnutým výsledkom v oblasti vedy 
k najvýznamnejším vedeckovýskumným 
inštitúciám na Slovensku. Výskumníci 
UK sa podieľajú na stovkách domácich 
i zahraničných projektov.

TECHNIKA

Špičkové astronomické zariadenie AMOS 
Na Havajských ostrovoch

Umiestnením zariadenia AMOS na 
pozorovanie oblohy na astronomických 
observatóriách v nadmorskej výške 
nad 2300 m n. m. (až do výšky 4000 m 
n. m.) v oblastiach s tmavou oblohou 
a vynikajúcimi pozorovacími podmienkami 
sa dosahuje vysoká efektivita. Jedna 
kamera ročne zaznamená približne 
10 000 meteorov, 50 atmosférických 
svetelných úkazov a iných udalostí. Vedci 
pod vedením doc. Juraja Tótha získali 
na systém AMOS patentovú licenciu. 
Prototyp tohto systému sa od roku 2007 
používa na štyroch staniciach v rámci 

Slovenskej videometeorickej siete, v roku 
2015 boli dve stanice AMOS vybudované 
na Kanárskych ostrovoch a o rok nato aj 
na najsuchšom mieste na Zemi – v púšti 
Atacama v Čile a v roku 2018 aj na 
Havajských ostrovoch. 

Sú fyzikálne konštanty naozaj 
konštantné?

Donedávna sa predpokladalo, že fyzikálne 
konštanty sú konštantné, a teda nemenné. 
Avšak viaceré teórie, napríklad teória 
o tmavej hmote, predpovedajú, že 
hodnoty niektorých fundamentálnych 
konštánt môžu oscilovať. Týka sa to 
konštanty μ [mi], ktorá predstavuje pomer 
hmotností protónu a elektrónu, ale aj 
konštanty jemnej štruktúry, ktorú Richard 
P. Feynman, označil za najtajomnejšiu 
záhadu modernej fyziky. Zásadnej otázke, 
či sú fundamentálne fyzikálne konštanty 
naozaj konštantné, sa výskumne venuje Dr. 
Lukáš F. Pašteka s medzinárodným tímom. 
Vo výskume navrhujú novú metódu, ktorá 
by mohla viesť k prvej úspešnej detekcii 
tmavej hmoty alebo prvému zmeraniu 
zmien fundamentálnych konštánt a ktorá 

by tak posunula naše chápanie vesmírnej 
evolúcie.

MEDICÍNA A PSYCHOLÓGIA

Stredoškoláci nechápu liekové riziko

Farmaceuti pod vedením prof. 
Magdalény Kuželovej sa zamerali na 
otázky bezpečnosti užívania liekov 
u adolescentov. Ich zistenia, ktoré získali 
na 12 slovenských školách, poukazujú na 
alarmujúco nedostatočnú informovanosť 
študentov slovenských stredných škôl 
o tom, že s užívaním liekov, najmä 
nesprávnym, sa môžu spájať vážne 
zdravotné riziká. Výskum ukázal, že 
dievčatá mali lepšie vedomosti o rizikách 
jednotlivých skupín liekov a častejšie 
diskutovali o liekoch s rodičmi než chlapci. 

Študenti vyvinuli zariadenie na meranie 
viacerých fyziologických funkcií naraz

Veľké a cenovo náročné prístroje môže 
nahradiť medicínsko-technologické 
zariadenie S-Case vo veľkosti mobilného 
telefónu, ktoré bude schopné merať naraz 
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viaceré fyziologické funkcie človeka aj bez 
prítomnosti zdravotníckeho personálu. 
Toto zariadenie vyvinuli študenti z UK 
a STU pod vedením Martina Pekarčíka. 
Prístroj obsahuje EKG, oximeter, teplomer 
na meranie vnútornej teploty tela, ale aj 
teploty prostredia, glukomer, pulzmeter 
a tlakomer. S-Case nájde uplatnenie 
najmä v krajinách tretieho sveta alebo 
v imigračných táboroch pre rýchlu 
diagnostiku veľkého množstva jedincov. 

Ľudia trpiaci schizofréniou ťažko 
rozpoznávajú emócie

Schizofrénia postihuje 1 % populácie, 
teda na Slovensku asi 50 000 ľudí. To, 
do akej miery títo pacienti fungujú 
v každodenných podmienkach, závisí od 
tzv. sociálneho poznávania. Dr. Michal 

Hajdúk skúma sociálnu kogníciu, teda 
súbor schopností, prostredníctvom 
ktorých ľudia vnímajú a spracovávajú 
sociálne podnety, ako napríklad výrazy 
tváre, zámery, presvedčenia a pod. 
V spolupráci s kolegami z USA zistili, že 
skoro 75 % pacientov so schizofréniou 
má mierne až závažné ťažkosti s čítaním 
emočných výrazov a usudzovaním, čo 
si iní ľudia myslia. Vhodným doplnkom 
k štandardnej terapii môžu byť tréningy 
sociálnej kognície.

ARCHEOLÓGIA A OBJAVY  
V ŽIVOČÍŠNEJ RÍŠI

Mimoriadny archeologický výskum 
v guatemalskom pralese

Guatemalská provincia Petén, ktorej 

rozloha predstavuje asi tri štvrtiny územia 
Slovenska, v priebehu jedného roka 
„odtajnila“ stovky starovekých miest 
a tisícky stavieb z obdobia starých Mayov. 
Slovenskí vedci pod vedením doc. Milana 
Kováča sa stali súčasťou medzinárodného 
výskumného konzorcia, ktoré začalo 
skúmať nepreniknuteľný guatemalský 
prales pomocou novej techniky leteckého 
laserového skenovania LiDAR. Výskum 
mayológov odhalil sofistikované agrárne 
systémy zavlažovania terasovitých polí 
v hornatých oblastiach a odvodňovania 
močarísk v nížinách. 

Nový druh hada nesie názov po dávno 
zabudnutom kráľovstve

Medzinárodný tím na čele s Dr. Danielom 
Jablonskim a Dr. Davidom Jandzíkom objavil 

nový druh hada rozšíreného v geopoliticky 
pomerne komplikovanej oblasti Turecka, 
Azerbajdžanu, Arménska, Gruzínska, 
Iraku, Iráne a Rusku, vrátane malej oblasti 
zasahujúcej aj do Európy. Analýzou 
genetických aj morfologických údajov 
vedci zistili, že užovka sarmatská (Elaphe 
sauromates) v skutočnosti zahŕňa aj ďalší 
druh, ktorý nazvali podľa starobylého 
kráľovstva Urartu – Elaphe urartica. Objav 
nového druhu a analýza jeho biogeografie 
je dôležitým krokom k poznaniu 
formovania a vývoja organizmov žijúcich 
v Európe a Ázii.

VZNIK ŠPECIALIZAČNÝCH CENTIER

Moderné multimediálne štúdio pre 
žurnalistov

Študenti žurnalistiky na UK môžu od 
začiatku roka 2019 využívať nové moderné 
multimediálne štúdio s modernou 
nahrávacou technikou. Budúci žurnalisti, 
ktorí sa orientujú na audiovizuálnu tvorbu, 
sa v ňom naučia pracovať s hlasom, 
interpretovať text, viesť rozhovor, ale 
aj editovať záznam v rámci praktických 
predmetov mediálny ateliér a kreatívne 
štúdio.

Centrum aktívneho starnutia na sociálnu 
inklúziu seniorov

Priaznivé účinky pohybovej aktivity 
seniorov, ktorí patria medzi najpasívnejšiu 
skupinu obyvateľstva, chce implementovať 
nový projekt UK. Cieľom odborníkov 
z Fakulty telesnej výchovy a športu UK 
a z Inštitútu fyzikálnej medicíny v St. 

Pölten je zlepšiť podmienky na efektívne 
poskytovanie preventívnej starostlivosti 
a podpory zdravia seniorov, a tým prispieť 
k ich lepšej sociálnej inklúzii. 

Laboratórium pre „zdravý život“ 
seniorov

Priemerná dĺžka života Slovákov je takmer 
74 rokov, avšak priemerná dĺžka „zdravého 
života“ Slovákov je 54,5 roka u mužov 
a 57 rokov u žien. Vedci z Lekárskej 
fakulty UK a Viedenskej univerzity chcú 
vďaka projektu s názvom Výživa a zdravé 
starnutie (Nutriaging) zvýšiť povedomie 
seniorov o výžive a strave. V rámci 
projektu sa bude monitorovať vplyv 
niektorých nutrientov, ako aj fyzickej 
aktivity na zdravie seniorov.
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MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE

Slovenská ekonomická spoločnosť 
v spolupráci s Fakultou managementu 
UK zorganizovala v dňoch 21. – 22. 
septembra 2018 v priestoroch fakulty 
výročnú konferenciu Slovak Economic 
Association Meeting 2018 s početnou 
zahraničnou účasťou. Na konferencii 
odznelo viac než 100 príspevkov od 160 
autorov a spoluautorov, reprezentujúcich 
viac než 100 inštitúcií z 23 krajín sveta, 
pričom boli pokryté takmer všetky oblasti 
ekonomického výskumu. Hlavnými 
prednášajúcimi boli Wendi Carlin 
(University College London) a Gérard 
Roland (University of California, Berkeley).

V dňoch 15. – 19. októbra 2018 sa 
v Smoleniciach uskutočnil 15. ročník 
medzinárodnej archeologickej konferencie 
Doba popolnicových polí a doba halštatská, 

ktorú zorganizovala Katedra archeológie 
Filozofickej fakulty UK v spolupráci 
s Archeologickým ústavom Slovenskej 
akadémie vied. Príspevky sa zamerali 
na depoty bronzových či keramických 
predmetov, analýzu sídliskovej štruktúry 
a jej základných foriem.

V dňoch 24. – 26. októbra 2018 
zorganizovala Katedra Novej zmluvy 
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK 
medzinárodnú vedeckú konferenciu na 
tému Zvesť apoštola Pavla v kontexte 
judaizmu obdobia druhého chrámu, ktorej 
cieľom bolo uviesť realizovaný výskum do 
slovenského akademického prostredia, 
nadviazať na jeho výsledky a definovať 
konkrétne možnosti ich využitia v oblasti 
ekumenického a medzináboženského 
dialógu. 

Minuloročné sté výročie vzniku prvej 
ČSR si pripomenula aj Filozofická fakulta 
UK, kde sa dňa 29. októbra 2018 konal 
odborný seminár s názvom Slovensko 
v Československu: otázky sto rokov po vzniku 
spoločného štátu. Seminár priblížil viacero 
aspektov obdobia vzniku Československa, 
ale i históriu vzniku o necelý rok mladšej 
Univerzity Komenského. Filozofická 
fakulta UK odhalila pamätnú tabuľu 
na svojej budove – niekdajšom sídle 
Ministerstva s plnou mocou pre správu 
Slovenska, hlavnom orgáne štátnej správy 
novozaloženej ČSR na Slovensku.

Prezentovať výskum holokaustu a druhej 
svetovej vojny z pohľadu žien bolo cieľom 
medzinárodnej vedeckej konferencie 
If This Is a Woman, ktorá sa konala 
v dňoch 21. – 23. januára 2019 na UK. 
Konferencia predstavila gender (rod), 
postavenie žien, ale i mužov a rôzne 

MEDZINÁRODNÉ 
VZŤAHY

Rok 2018/2019 bol pre 
Univerzitu Komenského úspešný 
a bohatý na významné udalosti. 
Pri príležitosti osláv storočnice 
hostila UK v roku 2018 
výročné schôdze troch veľkých 
medzinárodných združení, 
ktorých je členom a to Utrecht 
Network Annual Meeting, 
Annual Meeting Danube Rector´ 
s Conference a General Meeting 
UNICA. 

aspekty ich života v tomto období. 
Konferenciu spoluorganizovala Katedra 
všeobecných dejín Filozofickej fakulty 
UK spolu s Center for Holocaust Studies 
mníchovského Institute for Contemporary 
History a Historickým ústavom SAV. 
V rámci konferencie bolo tiež otvorené 
Virtuálne múzeum Gisi Fleischmannovej, 
ktorá sa výrazne angažovala v záchrane 
slovenských Židov pred deportáciami.

UK, ako hlavný koordinátor prvého 
úspešného twinningového projektu 
v rámci Horizont 2020 na Slovensku, 
zorganizovala 6. novembra 2018 
záverečnú medzinárodnú konferenciu 
zameranú na excelentnosť 
v elektrónových technológiách. Partnermi 
projektu ELEvaTE (ExceLentnosť 
v Elektrónových TEchnológiách) bola 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
z Rakúska a Open University zo Spojeného 

kráľovstva. Hlavným výsledkom projektu, 
ktorého hlavným koordinátorom bol prof. 
Štefan Matejčík z Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky UK, je zviditeľnenie 
Laboratória fyziky elektrónov a plazmy na 
FMFI UK vo svete.

V dňoch 14. a 15. februára 2019 sa na 
Právnickej fakulte UK konalo Bratislavské 
právnické fórum 2019. Na medzinárodnej 
vedeckej konferencii, ktorá sa tematicky 
zamerala predovšetkým na nezávislosť 
a etický rozmer výkonu súdnej moci, 
významné osobnosti právnej vedy 
i praxe diskutovali aj o vymožiteľnosti 
práva v digitálnej spoločnosti či význame 
súdnej moci v procese ochrany životného 
prostredia. 

V dňoch 29. mája až 1. júna 2019 
hostila Filozofická fakulta UK 13. ročník 
stredoeurópskeho regionálneho kolokvia 

Neerlandicum. Podujatia sa zúčastnilo 
viac než 100 odborníkov na holandský 
jazyk a kultúru z dvadsiatich krajín 
sveta. Na podujatí odzneli desiatky 
aktuálnych odborných príspevkov 
z rôznych oblastí – počnúc prekladom, 
tlmočením, jazykovedou a ani zďaleka 
nekončiac témami literárnymi či kultúrno-
historickými v duchu hesla „Staviame 
mosty“.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY NA UK

Dňa 18. septembra 2018 v Rektorskej 
sieni UK vystúpil profesor Hiroši Amano 
z Nagoya University s prednáškou 
o vysvietení Zeme pomocou LED 
žiaroviek. Jeden z najvýznamnejších 
japonských fyzikov a vynálezcov v oblasti 
polovodičových technológií, ktorý 
získal v roku 2014 Nobelovu cenu spolu 
s Isamum Akasakim a Šúdži Nakamurom 
za vynález efektívnych diód emitujúcich 
modré svetlo, čo umožnilo vytvoriť jasné 
a energeticky úsporné zdroje bieleho 
svetla.

V rámci projektu Going Global, ktorého 
cieľom je zvyšovanie kvality vzdelávania 
na UK aj prostredníctvom jeho 
internacionalizácie, dňa 9. októbra 2018 
navštívil našu univerzitu doktor Sam 
Potolicchio z McCourt School of Public 
Policy, Georgetown University v USA, 
ktorý je zakladateľom a prezidentom 
vzdelávacieho programu pre budúcich 
lídrov z viac než 100 krajín sveta. Na 
pôde Filozofickej fakulty UK vystúpil 
s prednáškou na tému „Budúcnosť 
amerického globálneho líderstva“.

Dňa 15. októbra 2018 naplnila Aulu UK 
diskusia na tému „Cena slobody“, ktorá sa 
konala v rámci medzinárodného festivalu 
dokumentárnych filmov Jeden svet. Jej 
hosťom bol profesor Timothy Snyder z Yale 
University v USA, svetoznámy spisovateľ 
a historik, ktorý sa špecializuje na dejiny 
strednej a východnej Európy, holokaust 
a výzvy, ktorým v súčasnosti čelia liberálne 
demokracie.
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UK v spolupráci s Nadáciou Tatra banky 
a Petit Academy hostila dňa 8. decembra 
2018 už 8. prednášku laureáta Pulitzerovej 
ceny. Do univerzitnej auly tentokrát zavítal 
Ian Johnson, ktorý prednášal na tému 
„Zrod novej veľmoci“. Spisovateľ a novinár, 
ktorý sa zameriava na spoločnosť, 
náboženstvo a dejiny a momentálne 
píše napríklad pre The New York Times 
a The New York Review of Books, hovoril 
o rozsiahlych zmenách, ktorými Čína prešla 
na ceste od chudobnej krajiny k svetovej 
veľmoci.

Dňa 14. decembra 2018 navštívila UK 
profesorka z University of Oslo Odile 
Eisenstein, prezidentka Medzinárodnej 
akadémie kvantovo-molekulárnych 
vied, ktorá združuje najúspešnejších 
vedcov z oblasti teoretickej chémie. Jej 
prednášku o štúdiu chemických posunov 
v NMR spektrách organokovových 
zlúčenín si prišli vypočuť predovšetkým 
vedci zaujímajúci sa o teoretickú 
i experimentálnu chémiu. 

V dňoch 14. a 15. februára 2019 navštívil 
UK britský teoretický fyzik, matematik 
a filozof vedy sir Roger Penrose z University 
of Oxford. Na Slovensko zavítal pri 
príležitosti konania sa konferencie 
Quantum Spacetime ‘19 na UK. Sir Roger 
Penrose, ktorý je považovaný za jednu 
z najvýznamnejších osobností súčasnej 
vedy, v Aule UK rozprával na tému „Vidíme 
Hawkingove body v žiarení kozmického 
pozadia?“. 

Dňa 14. marca 2019 sa v Rektorskej sieni 
UK konalo predstavenie publikácie Dejiny 
Sedmohradska o formovaní moderného 
Rumunska po prvej svetovej vojne, na 
ktorom sa osobne zúčastnil jeden z jej 
autorov – profesor Ioan Aurel Pop, 
rektor Babes-Bolyai University v Kluži 
v Rumunsku a predseda Rumunskej 
akadémie vied. 

Dňa 29. apríla 2019 na Slovensko zavítal 
profesor Klaus von Klitzing, nemecký fyzik 
známy objavom kvantového Hallovho javu, 
za ktorý získal v roku 1985 Nobelovu cenu 

za fyziku. Riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka 
pre výskum tuhých látok v Stuttgarte 
mal na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave prednášku o tom, prečo bolo 
potrebné zmeniť definíciu kilogramu. 
Návštevu spoluorganizovala UK.

Pri príležitosti 15. výročia vstupu SR do 
NATO a 70. výročia vzniku Organizácie 
Severoatlantickej zmluvy privítala naša 
univerzita začiatkom júna predsedníčku 
Parlamentného zhromaždenia NATO 
Madeleine Moon. Dlhoročná poslankyňa 
Dolnej snemovne parlamentu Spojeného 
kráľovstva, ktorá sa venuje primárne 
otázkam budúcej bezpečnostnej 
a obrannej stratégie Aliancie, dňa  
3. júna 2019 diskutovala na pôde UK so 
študentmi.

Paul Seymour pôsobiaci na Princeton 
University v New Jersey, USA, si  
27. augusta 2019 u nás prevzal Pamätnú 
medailu UK. Návšteva britského profesora, 
ktorý je špičkou v diskrétnej matematike 
a držiteľom viacerých významných 
ocenení v tejto oblasti, bola spojená s jeho 
vystúpením na Európskej konferencii 
venovanej kombinatorike, teórii grafov 
a ich aplikáciám, ktorú tento rok hostila 
naša univerzita. 

Koncom leta 2019 Slovensko navštívil ďalší 
vzácny hosť – Ben Lucas Feringa, holandský 
profesor z University of Groningen, ktorý 
v roku 2016 spolu s prof. Jeanom-Pierrom 
Sauvagom a sirom Jamesom Fraserom 
Stoddartom získal Nobelovu cenu za 
chémiu za dizajn a syntézu molekulových 
strojov. Dňa 9. septembra 2019 si 
v našej univerzitnej aule, kde hovoril 
o nanorobotoch ako budúcnosti vedy, od 
rektora prevzal Veľkú zlatú medailu UK. 
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hovoril na UK o nanorobotoch



POPULARIZUJEME VEDU

Základným poslaním univerzity je rozvíjať 
a šíriť vzdelanosť popularizovaním 
vedeckých poznatkov, a to nielen medzi 
svojimi študentmi, ale i v radoch širokej 
verejnosti. 

Európska noc výskumníkov
Dňa 28. septembra 2018 sa UK 
zapojila už do 12. ročníka Európskej 
noci výskumníkov, ktorá paralelne 
prebiehala vo viac než 350 mestách v 30 
európskych krajinách. Odborníci UK si pre 
návštevníkov vedeckého festivalu, ktorý 
sa niesol v znamení motta „Výskumníci 
v nás“, už tradične pripravili zaujímavé 
prednášky i interaktívne aktivity vo 
vedeckých stánkoch. V rámci podujatia sa 
UK už po deviatykrát zapojila do projektu 
Veda v osade – tento rok sa s tajomstvami 
prírodných vied mohli zoznámiť deti 
a mládež v Prakovciach a v Mníšku nad 
Hnilcom.

Týždeň vedy a techniky 
„Pätnásť rokov stretnutí s vedou! Objavuj 
ju s nami!“ Tak znelo motto jubilejného 

15. ročníka Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku, ktorý každoročne organizuje 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR v spolupráci s Centrom 
vedecko-technických informácií SR. Do viac 
než štyristo popularizačných podujatí po 
celom Slovensku, ktorými v dňoch 5. – 11. 
novembra 2018 vyvrcholila minuloročná 
vedecká jeseň, sa tradične zapojili aj 
viaceré fakulty UK.

Vedecký veľtrh
V spolupráci s Fakultou matematiky, 
fyziky a informatiky UK a Slovenskou 
technickou univerzitou zorganizovala 
nezisková organizácia Veda nás baví dňa 
13. septembra 2019 už štvrtý ročník 
Vedeckého veľtrhu. Malí i veľkí fanúšikovia 
vedy mohli na námestí pri nákupnom 
centre Eurovea vidieť rôzne ukážky 
z oblasti robotiky a elektrotechniky, 
astronómie, rôzne chemické pokusy 
a fyzikálne javy. 

VENUJEME SA MLÁDEŽI

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

Veľtrh vzdelávania AKADÉMIA & 
VAPAC®
V dňoch 9. – 11. októbra 2018 
bratislavská AEGON aréna NTC už po 
dvadsiaty druhý raz privítala na veľtrhu 
vzdelávania AKADÉMIA & VAPAC® 
tisícky stredoškolákov zaujímajúcich sa 
o možnosti vysokoškolského vzdelávania. 
Na najväčšom medzinárodnom veľtrhu 
štúdia a kariéry v SR, ktorí navštívilo 
až 7000 záujemcov o vysokoškolské 
štúdium, malo zastúpenie všetkých 12 
bratislavských fakúlt UK. 

Zaži deň v koži vysokoškoláka
Dve májové dopoludnia – 20. a 28. 
mája 2019 – prilákali na UK stovky 
stredoškolákov. Dôvodom bol už štvrtý 
ročník vyhľadávaného podujatia Zaži deň 
v koži vysokoškoláka, ktorý študentom 

UK  
A SPOLOČENSKÁ 
ZODPOVEDNOSŤ 
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.
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nižších ročníkov stredných škôl ponúka 
možnosť využiť obdobie maturít na 
zoznámenie sa s vysokoškolským 
prostredím. Stredoškoláci si mohli vypočuť 
až 24 prednášok na zaujímavé témy 
v podaní odborníkov UK.

INŠPIRUJEME

Univerzita sa nevyhýba ani pálčivým 
témam spoločenského diskurzu, 
vysvetľujúc ich v komplexnom 
a interdisciplinárnom nazeraní.

TEDxUniverzitaKomenského
Dňa 18. novembra 2018 sa na Fakulte 
sociálnych a ekonomických vied UK 
po prvýkrát uskutočnilo podujatie 
TEDxUniverzitaKomenského, ktoré 
kombinuje atraktívne akademické 
prednášky s autentickými a silnými 
príbehmi zo širokého spektra tém. Pilotný 
ročník sa niesol v znamení ústrednej témy 
„Na ceste“. S prednáškami vystúpili rečníci 
z oblasti športu, umenia, manažmentu, 
životných zmien či poľnohospodárstva.

Žijem vedu naživo
Dňa 21. decembra 2018 sa na pôde 
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK 
konal prvý ročník konferencie Žijem vedu 
naživo 2018. Cieľom organizátorov bolo 
vytvoriť priestor na diskusiu o aktuálnych 
problémoch vedcov (nielen) na Slovensku, 
ako i na hľadanie ich riešení. Organizátormi 
konferencie sú aktívni členovia platformy 
Žijemvedu.sk a vedci, ktorí cítia absenciu 
vzájomnej interdisciplinárnej diskusie, 
všeobecnej vedeckej osvety, ale najmä 
komunikácie úspechov šikovných 
slovenských vedcov pôsobiacich doma 
i v zahraničí.

Cena Daniela Tupého
Filozofická fakulta UK od roku 2010 
každoročne vyhlasuje súťaž o Cenu 
Daniela Tupého, do ktorej sa môžu 
prihlásiť študentské práce podporujúce 
myšlienku boja proti násiliu, xenofóbii, 
rasizmu, nacizmu, netolerancii a ďalším 
nehumánnym prejavom v slovenskom 
i medzinárodnom kontexte. Udelením 

ceny si fakulta zároveň pripomína 
pamiatku svojho študenta Daniela 
Tupého, ktorý bol v roku 2005 vo veku 21 
rokov zavraždený skupinou neonacistov 
na nábreží Dunaja. Týmito tragickými 
udalosťami sa inšpiroval aj film Ostrým 
nožom, ktorý sa ešte predtým, než šiel vo 
februári 2019 do kín, premietal v našej 
univerzitnej aule. Po premietaní sa 
konala moderovaná diskusia s tvorcami 
filmu a Danielom Tupým st., otcom 
zavraždeného.

ECOmenius
Univerzita Komenského nechýbala ani na 
23. ročníku hudobného multikultúrneho 
festivalu Pohoda, ktorý sa konal 
v dňoch 11. až 13. júla 2019 v Trenčíne. 
Návštevníci mohli nájsť odborníkov UK 
nielen v tamojšom univerzitnom stánku 
či na diskusiách, ale aj priamo v teréne, 
kde cca 250 dobrovoľníkov spomedzi 
študentov UK učilo návštevníkov festivalu, 
ako správne triediť odpad. Aj vďaka 
projektu ECOmenius je Pohoda jedným 
z najekologickejších festivalov v Európe.

Klimatický pochod
V septembri 2019 Univerzita Komenského 
podporila celosvetový klimatický štrajk 
za klimatickú spravodlivosť pre všetkých 
ľudí i všetko živé na tejto planéte nielen 
spoločným vyhlásením so Slovenskou 
akadémiou vied a Slovenskou technickou 
univerzitou, ale i zorganizovaním pochodu 
dňa 20. septembra 2019. Takmer 
200-členné zhromaždenie sa pripojilo ku 
klimatickému štrajku organizovanému 
Fridays for Future.

OCENENIA VEDCOV

Vedci UK si každoročne odnášajú rozličné 
domáce i medzinárodné ocenenia.

Týždeň vedy a techniky
V rámci podujatia Týždeň vedy a techniky 
boli udelené Ceny za vedu a techniku 
na Slovensku. Medzi ocenenými boli 
zástupcovia UK: prof. Peter Moczo, prof. 
Milan Kokavec a Dr. Michal Chovanec.
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Zaži deň v koži vysokoškoláka ECOmenius

TEDxUniverzitaKomenského Klimatický pochod



Pribinov kríž I. triedy
Ocenenie si z rúk prezidenta SR A. Kisku 
prevzal prof. Pavel Povinec z Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK 
za mimoriadne zásluhy o hospodársky 
rozvoj Slovenskej republiky a významné 
vedecké výsledky v oblasti jadrovej 
a environmentálnej fyziky.

Krištáľové krídlo 2018
Laureátmi Krištáľového krídla 2018 sa 
stali absolventi UK: doc. Etela Farkašová 
– dlhoročná pracovníčka z Katedry 
filozofie a dejín filozofie FiF UK v kategórii 
publicistika a literatúra, v kategórii 
inovácie a startupy MUDr. Tomáš Brngál – 
absolvent LF UK a spoluzakladateľovi firmy 
Virtual medicine a v kategórii medicína 
a veda MUDr. Michal Hulman, prednosta 
Kliniky kardiochirurgie v Národnom ústave 
srdcovo-cievnych chorôb.

Cena Literárneho fondu
Cena za vedecké publikácie v kategórii 
biologické a lekárske vedy bola udelená 
prof. Jozefovi Rovenskému, prof. Jurajovi 
Payerovi, doc. Zdenkovi Killingerovi, prof. 
Mariánovi Bernadičovi a kol. za dielo 
Reumatológia v kazuistikách – reumatické 
ochorenia v ambulancii praktického lekára, 
a prof. Ingrid Brucknerovej a kol. za dielo 
Neonatológia pre poslucháčov lekárskej 
fakulty. V kategórii prírodné a technické 
vedy patrí prémia prof. Michalovi 
Fečkanovi, RNDr. Michalovi Pospíšilovi 
a prof. JinRongovi Wangovi za publikáciu 
Fractional-Order Equations and Inclusions. 
Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru 
v kategórii spoločenské vedy získal prof. 
Juraj Dolník za knihu Jazyk v sociálnej 
kultúre. Druhé miesto za trojročný 
vedecký ohlas v kategórii technické vedy 
a geovedy získal Dr. Miroslav Kocifaj.

Zlatá medaila Masarykovej univerzity
Z rúk rektora Masarykovej univerzity 
doc. Mikuláša Beka si pri príležitosti 100. 
výročia univerzity prevzal ocenenie prof. 
Karol Mičieta ako člen Vedeckej rady 
MU a medzinárodne uznávaný odborník 
v botanike okrem iného za podporu 
vedeckej spolupráce s Masarykovou 

univerzitou v Brne.

Cena Fond Dr. Ludmily Sedlárovej-
Rabanovej
Laureátkou Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-
Rabanovej sa stala Dr. Katarína Boďová 
za prvoautorskú publikáciu v časopise 
Genetics, kombinujúcu genetické, 
evolučno-biologické a matematické 
analýzy na vysvetlenie mechanizmov, 
ktoré zabraňujú samooplodneniu rastlín 
a ktoré vedú k vzniku génov zúčastnených 
v rozpoznávaní vlastných pohlavných 
buniek a zabraňujúcich príbuzenskému 
kríženiu. Z Fondu Dr. Ludmily Sedlárovej-
Rabanovej boli podporení aj traja mladí 
vedeckí pracovníci: Dr. Barbora Konečná, 
Bc. Barbora Gromová a Dr. Filip Červenák.

Medaila sv. Gorazda
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR pri príležitosti Dňa učiteľov 
ocenilo Veľkou medailu sv. Gorazda: 
prof. Martina Péča za pedagogickú 
a vedeckovýskumnú činnosť a prof. Jána 
Čižmára za celoživotný jedinečný prínos 
v oblasti teórie vyučovania matematiky 
a histórie matematiky. Ocenená Malou 
medailou sv. Gorazda bola aj prof. 
Marta Pančíková za dlhoročné vedenie 
Slovensko-poľskej komisie humanitných 
vied pri MŠVVaŠ SR a za celoživotnú 
pedagogickú činnosť v slavistickej 
jazykovednej oblasti.

Výročné ceny Samuela Zocha a Pamätné 
listy predsedu BSK
Výročná cena Samuela Zocha za rok 2018 
bola udelená dvom predstaviteľom z UK: 
vtedajšiemu rektorovi prof. Karolovi 
Mičietovi a literárnemu vedcovi prof. 
Ondrejovi Sliackemu. Medzi držiteľmi 
Pamätného listu predsedu BSK bol aj 
doc. Ivan Haverlík, zakladateľ katedry 
teoretickej kybernetiky, ktorý sa podieľal 
aj na zriadení Katedry biofyziky na 
Prírodovedeckej fakulte UK.

Cenu za celoživotné vzdelávanie
V rámci podujatia Týždeň celoživotného 
učenia si ocenenie za prínos v oblasti 
celoživotného vzdelávania prevzala Dr. 
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Zlatá medaila Masarykovej 
univerzity pre Karola Mičietu

Medaila Sv. Gorazda 
pre Martu Pančíkovú

Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej 
Rabanovej získala Katarína Boďová (v strede)

Nadežda Hrapková získala 
Cenu za celoživotné vzdelávanie



V rámci festivalu sa premietali tematické 
filmy, predstavovali sa možnosti 
cestovania do zahraničia či hudobne 
naladení študenti fakulty mohli svoj talent 
predviesť v rámci „PROJECT FSEV“.

Lámavica UK
V stredu 6. marca 2019 sa v Rafinery 
Gallery konala študentská párty Lámavica 
UK/STU. Podujatie spojilo dve najsilnejšie 
slovenské univerzity – Univerzitu 
Komenského a Slovenskú technickú 
univerzitu. Vystúpili známi interpreti ako 
Iné Kafé, Gleb či Medial banana.

Martinský beh medikov 2018
Športové podujatie s charitatívnym 
zámerom na Jesseniovej lekárskej fakulte 
UK v Martine privítalo 506 účastníkov. 
Výťažok 3675 eur bol venovaný na nákup 
dvoch infúznych púmp pre Kliniku detskej 
chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin.

Akčný deň
Cieľom podujatia bolo upozorniť na 
naliehavú nutnosť riešenia klimatickej 
krízy. Deň sa začal štrajkom stredoškolákov 
a pokračoval pochodom, ktorý bol 
ukončený pred historickou budovou 
Univerzity Komenského v Bratislave 
odovzdaním symbolickej štafety do 
rúk vysokoškolákov. V Aule UK sa za 
účasti viacerých odborníkov následne 
uskutočnilo Študentské fórum 
o klimatickej kríze.

Univerzitný stromček prianí
Študenti a absolventi zorganizovali ďalší 
ročník charitatívneho projektu pre pomoc 
ľuďom z domovov sociálnych služieb, 
ubytovní a krízových centier. Tento 
rok sa vyzbieralo okolo 400 prianí zo 
siedmych zariadení, ktoré mohli študenti 
a zamestnanci nájsť zavesené na 11 
stromčekoch umiestnených na fakultách.

Nadežda Hrapková – dlhoročná hlavná 
metodička Univerzity tretieho veku CĎV 
UK a prezidentka Európskej federácie 
starších študentov, ktorá sa významne 
zaslúžila o rozvoj vzdelávania seniorov na 
Slovensku.

Fides et ratio
Prof. Zlatica Plašienková si prevzala počas 
slávnostného ceremoniálu v bratislavskom 
Primaciálnom paláci ocenenie Fides et 
ratio, ktorá chce vyjadriť úctu tým, ktorí 
svojím pôsobením prispievajú k dialógu 
vedy a viery.

Strieborné letiace pero
Doc. Zvonko Taneski získal v rámci jedného 
z najvýznamnejších medzinárodných 
festivalov poézie Slovanské objatie 
ocenenie v oblasti literatúry za celoživotné 
dielo preložené do 16 jazykov.

ŠTUDENTI ŠTUDENTOM

AmosFest 2018
V dňoch 24. – 26. septembra 2018 
sa v Mlynskej doline konal obľúbený 
študentský festival AmosFest. 
Záujemcovia mohli navštíviť popularizačnú 
prednášku s Antonom Heretikom, ktorý 
spolu s moderátorkou Adelou Vinczeovou 
priblížil tému agresivity, cestovateľské kino 
o národných parkoch USA, prezentáciu 
študentských spolkov a organizácií a ďalší 
sprievodný program. Študenti sa mohli 
zapojiť aj do benefičného športového 
podujatia AmosBeh, z ktorého finančný 
výťažok bol poskytnutý krízovému 
stredisku Dúha v Bratislave.

FSEV FEST 2018
Dňa 10. decembra 2018 sa na Fakulte 
sociálnych a ekonomických vied UK konal 
obľúbený festival FSEV FEST. Ročník 2018 
bol v poradí ôsmy, a tak bol tematicky 
zameraný na významné „osmičkové“ 
obdobia v ére Československa (1918, 
1968, 1989, 1998 a 2018). Program bol 
obohatený o diskusiu s inšpiratívnymi 
ľuďmi, nechýbala prezentácia témy 
populizmu s Michalom Šimečkom či 
diskusia s dekankou Luciou Mokrou. 
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AmosFest 2018 Akčný deň

FSEV FEST 2018 Univerzitný stromček prianí



INTERNÁTY
UK má na Slovensku najväčšie portfólio 
ubytovacích zariadení pre študentov. Na 
konci roka 2018 tu bolo ubytovaných 7937 
študentov UK. V jedálňach bolo vydaných 
2 451 935 hlavných jedál, z toho 2 005 574 
študentom. 

AKADEMICKÁ KNIŽNICA 
V roku 2018 využilo služby knižnice 15 965 
registrovaných používateľov. Najväčšiu 
časť z nich predstavovali študenti UK –  
14 381. Počas roka bolo vypožičaných až 
427 209 materiálov. Knižnica zabezpečuje 
prístup k takmer 330 000 titulom 
elektronických kníh a cca 100 000 titulom 
online časopisov. 

Univerzita Komenského je 
s Bratislavou priam bytostne 
spätá. Je dušou, aj pľúcami 
mesta. Súčasti a zariadenia 
univerzity nájdeme priam 
v každej mestskej časti. UK to nie 
sú len fakulty, ale aj nemocnice, 
lekárne, Botanická záhrada UK, 
záhrada liečivých rastlín, herbár, 
desiatky budov internátov, 
knižnice, Vydavateľstvo UK 
až po Archív UK. Hoci UK nie 
je univerzitou kampusového 
typu, má to aj svoje výhody 
– spoznávaním jednotlivých 
pracovísk precestujete celé 
mesto a spoznáte aj Bratislavu.

VYDAVATEĽSTVO
V roku 2018 vydalo Vydavateľstvo UK 234 
titulov, z toho až 185 vyšlo v prvom vydaní. 
Pätina titulov vyšla v elektronickej podobe. 
Predaj titulov sa uskutočňuje v kamenných 
predajniach a prostredníctvom e-shopu.

CENTRUM INFORMAČNÝCH 
TECHNOLÓGIÍ
Zabezpečuje prevádzku informačných 
systémov a odbornú starostlivosť 
o informačnú a komunikačnú 
infraštruktúru. CIT UK po technickej 
stránke pokrýva aj elektronický systém 
pre študentov, elektronickú poštu, 
internetovú prezentáciu univerzity, 
Centrum podpory IT a ďalšie.

BOTANICKÁ ZÁHRADA
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. 

ARCHÍV
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. 

INFRA- 
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ĽUDSKÉ ZDROJE

V roku 2018 mala UK celkovo 
4430 zamestnancov. Z toho 
vysokoškolských učiteľov bolo 
2078 a výskumných pracovníkov 
395. UK patrí medzi najväčších 
zamestnávateľov na Slovensku. 
Univerzita sa koncentruje 
na rozvoj svojich ľudských 
zdrojov predovšetkým v jeho 
najkvalifikovanejšej časti. 
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2008 – 2018 PREPOČÍTANÝ NA PRACOVNÉ ÚVÄZKY

NA UK V POSLEDNÝCH DVOCH ROKOCH KLESÁ 
PRIEMERNÝ VEK PROFESOROV 
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Špičkový vedec UK Michal Fečkan bol 
vyhlásený za Vedca roka 2017



uniba.sk

Comenius.University

Comenius.University

school/comeniusuniversity

UniverzitaKomenskehovBratislave


