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Vedenie UK
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

Rektor UK

Prorektor UK pre vedu, doktorandské
štúdium a projektovú činnosť

Prorektorka UK pre kvalitu

Prorektorka UK pre majetok
a investície

Prorektor UK
pre vonkajšie vzťahy

Prorektor UK pre medzinárodné
vzťahy

Prorektorka UK pre vzdelávanie

Prorektor UK pre knižničné
a informačné služby

Kvestorka UK
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RIADENIE A ORGANIZÁCIA
Fakulty
SKRATKY NÁZVOV FAKÚLT UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
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 v Martine
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

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Rektor Univerzity Komenského

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

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Dekan Filozofickej fakulty UK

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

Počet študentov

1 086

Počet študentov

ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI

111

ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI

22

Počet študijných
programov

30

Počet študijných
programov

19

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

Dekan Fakulty telesnej výchovy športu UK

1 023

Počet študentov

21 954

Počet študentov

3 277

Počet študentov

1 813

Počet študentov

1 370

ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI

2 548

ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI

960

ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI

611

ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI

103

Počet študijných
programov

117

Počet študentov

46

ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI

8

Počet študijných
programov

888

Počet študentov

2 328

ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI

57

Počet študijných
programov

78

Počet študentov

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

Počet študijných
programov

82

Počet študentov

2 070

ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI

97

Počet študijných
programov

131

3 050

Počet študentov

2 554

ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI

146

ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI

64

Počet študijných
programov

184

Počet študijných
programov

121

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
Dekan Prírodovedeckej fakulty UK

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
Dekanka Pedagogickej fakulty UK

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Dekanka/dekan Jesseniovej lekárskej fakulty
UK v Martine

ThDr. Ing. Juraj Thurzo, PhD

Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty UK

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Dekan Fakulty managementu UK

Počet študijných
programov

76

Počet študentov

127

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Dekan Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK

ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI

6

Počet študijných
programov

3

Počet študentov

2 401

Počet študentov

799

ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI

272

ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI

91

Počet študijných
programov

15

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Počet študijných

Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK programov

doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.

Počet študijných

Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických programov
vied UK
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HISTÓRIA A SMEROVANIE

Milena Arzhaková sa k online výučbe pripájala zo 7-tisíc
kilometrov vzdialeného Jakutska na Sibíri, kde je 7-hodinový
časový posun oproti Bratislave.

HISTÓRIA
A SMEROVANIE
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 súčasnosti je to
moderná európska univerzita,
ktorá spája schopnosť
odpovedať na výzvy dnešnej
doby, ale zároveň má aj úctu
k akademickým tradíciám.

Ako prvá univerzita na Slovensku sme zrealizovali
online štátne skúšky. Konali sa dňa 6. apríla 2020
na Lekárskej fakulte UK z predmetu gynekológia
pôrodníctvo.

AKÝ BOL AKADEMICKÝ ROK 2019/2020
V roku 2019 univerzita oslávila svoj
jubilejný 100. rok existencie. Storočnicu
sme oslávili „po študentsky“, ale aj
slávnostne akademicky. Rok 2020 mal
byť vykročením do novej storočnice
s čistým štítom, novým začiatkom, časom
rozvíjania sľubov a záväzkov nového
vedenia. V tomto období sme však museli
čeliť úplne inej výzve – pandémii ochorenia
COVID-19. Neochromilo nás to. Práve
naopak, naštartovali sme veľmi potrebné
zmeny a spojili sme sily s partnerskými
inštitúciami, aby sme pandémiu zvládli čo
najlepšie.
Boli sme prvou vysokou školou, ktorá spolu

so Slovenskou technickou univerzitou
prerušila prezenčnú výučbu a požiadala
študentov, aby odišli z internátov domov.
Bez väčších problémov, ale za vysokého
nasadenia informatikov a metodikov
sme plynulo nabehli na online výučbu,
online sme zrealizovali aj štátne skúšky či
zasadnutia akademických orgánov. Keďže
epidemiologická situácia sa vyvíjala
pozitívne, za prísnych bezpečnostných
a hygienických opatrení sme umožnili
študentom sa odubytovať z internátov.
Pomocnú ruku sme podali vláde SR, keď
naše ubytovacie zariadenia slúžili ako
karanténne miesto pre ľudí vracajúcich

sa zo zahraničia. Počas koronakrízy sa do
riešenia epidemiologickej situácie ochotne
a v plnom nasadení zapojili naši odborníci
a množstvo dobrovoľníkov. V prvej línii
pracovali epidemiológovia, virológovia,
biológovia, ale aj medici, farmaceuti či
psychológovia. Prepojili sme sa nielen
v rámci pracovísk UK, ale ešte užšie sme
rozbehli spoluprácu s našimi partnermi
– Slovenskou technickou univerzitou
v Bratislave (STU) a Slovenskou
akadémiou vied (SAV). Pandémiu zatiaľ
úspešne zvládame aj vďaka tomu, že sme
v neľahkej situácii pracovali so spoločným
cieľom.

Slovenský test na COVID-19 pomáhali vyvíjať aj
naši molekulárni biológovia. Doktor Tomáš Szemes
z Prírodovedeckej fakulty UK a Vedeckého parku
UK stál pri odhalení genetickej informácie nového
koronavírusu u nás a aj pri vývoji PCR testov.

V tzv. filtroch, kde odoberali
vzorky potenciálnym pacientom
infikovaným novým koronavírusom,
pracovali aj dobrovoľníci – naši
medici.

9
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lekárskej, právnickej a filozofickej.
Žezlá dekanov fakúlt svojím tvarom
pripomínajú šesťhranný pokál,
majú rovnakú dĺžku 110 cm, sú
postriebrené a sčasti pozlátené,
zdobené syntetickými kameňmi
a kvetinovým plastickým vzorom.
Autor pri vytváraní symbolov pre
všetky tri fakulty siahol po motívoch
z antickej mytológie.

NIEKOĽKO FAKTOV Z HISTÓRIE
•

•

•

Prví ôsmi profesori lekárskej
fakulty, ktorých prezident ČSR
vymenoval dňa 31. júla 1919,
mali od začiatku neľahkú úlohu
súvisiacu s budovaním Univerzity
Komenského. Mali v čo najkratšom
čase vytvoriť fungujúci rektorát
a kvestúru vzniknutej univerzity,
fungujúci dekanát jej prvej
fakulty, zabezpečiť podmienky
na vzdelávanie – priestory na
vyučovanie, laboratórne či pitevné
cvičenia, prax na klinikách a hlavne
lekárov – pedagógov. Okrem toho
museli zabezpečiť študijnú literatúru,
nájsť priestory na ubytovanie
študentov zo slabších sociálnych
pomerov, ďalej zostaviť študijný
plán, študijný a rigorózny poriadok
a zabezpečiť administratívu spojenú
so štúdiom.

•

Výstavba budovy Univerzity
Komenského v centre mesta sa
začala v roku 1930. Pôvodne v nej
mala sídliť obilná burza. Projektant
akad. arch. František Krupka budovu
naplánoval skutočne veľkolepo,
v reprezentačnom palácovom štýle,
čím jej vtlačil pečať monumentality
a ušľachtilej krásy. O pridelenie
budovy univerzite sa zaslúžil rektor
Antonín Kolář, ktorý na prelome
rokov 1934 a 1935 začal rokovania
s predstaviteľmi štátu. Takmer pred
dokončením stavby rozhodla štátna
správa v roku 1935 o definitívnom
pridelení novostavby univerzite
a o jej úprave pre potreby vysokej
školy. Okrem rektorátu sa do nej
nasťahovali aj právnická a filozofická
fakulta. Slávnostné otvorenie sa
uskutočnilo dňa 11. marca 1937.

•

Od svojho vzniku do konca
akademického roka 2019 udelila
Univerzita Komenského viac ako
267 000 najrôznejších titulov.
Najviac titulov získali ich nositelia na
Právnickej fakulte UK, Pedagogickej
fakulte UK a Prírodovedeckej fakulte
UK. Najviac titulov za rok bolo
udelených v rokoch 2009 (9269),
2010 (9003) a v roku 2008 (8226).
Najfrekventovanejšími titulmi sú
„Mgr.“ (viac ako 83 000), „Bc.“
(takmer 47 000) a „MUDr.“ (viac ako
27 000). Najviac nositeľov titulov
sa narodilo v Bratislave, na druhom
mieste sú Žilinčania a na treťom
Trnavčania.

Zdroj: Archív UK

Budova UK na Šafárikovom námestí v Bratislave

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
(čierna, červená a zelená pochádza
z roku 1945). Dnes už povinnosť mať
papierový index ustupuje, ponechali
si ho len na niektorých fakultách.
Akademické insígnie sú symbolom
historických tradícií, akademickej
samosprávy univerzity i jej fakúlt,
právomocí rektora i prorektorov,
dekanov i prodekanov. Patria medzi
ne: znak a pečať so znakom, prsteň,
medaily na kolanách akademických
hodnostárov a napokon žezlo
rektora i žezlá dekanov fakúlt.
V januári 1922 vytvoril profesor
Josef Vydra návrhy umeleckého
stvárnenia prvého žezla rektora
univerzity i jej troch fakúlt –

11

Taláre a žezlá univerzity a prvých troch fakúlt. Zľava pedel FiF UK Alois
Zíma, pedel LF UK Josef Hošek, pedel PraF UK Václav Köstner a hlavný
pedel (pedel rektora) Ferdinand Dänmark. AUK: Zbierka fotografií –
insígnie, 1924 – 1925.

Budova UK zozadu v čase, keď ešte nebola postavená prístavba.
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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 zlepšenie 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 nám pomáha pri procesoch verejného
obstarávania. Lepšia správa majetku by mohla vytvoriť zdroje,
ktoré chceme investovať hlavne do podpory kvalitnej vedy.
3. Bratislava a univerzity
Bratislava by mala byť atraktívne mesto pre študentov. Chceme
s mestom pracovať ako jeden tím a vzájomne si pomáhať.
S ďalšími bratislavskými univerzitami propagujeme štúdium
v Bratislave. Spoločne pripravujeme kontaktný priestor na
akademické aktivity pre študentov aj širšiu komunitu.
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. Chceme sa intenzívnejšie
zamerať na kvalitu štúdia, ale aj zvyšovať kvalitu
vedeckovýskumnej činnosti.

HISTÓRIA A SMEROVANIE
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UMIESTNENIE V REBRÍČKOCH

Foto: Peter Uhrín
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RUR – Round University Ranking
V hodnotení Round University Ranking za rok 2019 UK dosiahla 417. miesto z 1100
hodnotených univerzít z 85 krajín.

UMIESTNENIE
V REBRÍČKOCH

UMIESTNENIE UK Z CELKOVÉHO POČTU UMIESTNENÝCH
UNIVERZÍT V REBRÍČKU RUR

834

783

763
693

Univerzita Komenského
bola v roku 2019 zastúpená
vo všetkých významných
medzinárodných rebríčkoch. UK
využíva aj tento typ spätnej väzby
pri reflexii vlastnej činnosti.

419

750

VZDELÁVANIE
687

672

496

500

2014

2013

391
416

433
445

2019

2018

2017

2016

2015

Počet umiestnených univerzít

UK

THE WUR IMPACT RANKING
UK sa umiestnila na 76. mieste z viac ako 460 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.
MOSCOW INTERNATIONAL UNIVERSITY RANKING 2019
(MosIUR „The Three University Missions“)
V hodnotení moskovského rebríčka patrí UK 351. – 400. miesto z 1200 hodnotených univerzít
zo 79 krajín sveta, zo širšieho výberu 1 700 univerzít.
ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES 2019 – tzv. Šanghajský rebríček
UK dosiahla 801. – 900. miesto z viac ako 1 800 hodnotených univerzít, ktoré čakajú na
zaradenie do rebríčka 500 najlepších univerzít sveta ARWU.
LEIDEN RANKING
UK sa umiestnila na 606. pozícii z 963 svetových univerzít pri hodnotení všetkých odborov.
V hodnotení odborov dosiahla nasledovné umiestnenia: 502. miesto – biomedicínske
a lekárske vedy, 521. miesto – vedy o Zemi a živej prírode, 526. miesto – fyzikálne vedy
a technika, 697. miesto – spoločenské a humanitné vedy a 765. miesto – matematika
a matematická informatika.

Univerzita Komenského
v Bratislave ako najstaršia,
najväčšia a najvýznamnejšia
univerzita Slovenskej republiky
zakladá svoju výučbu na
vlastnej vedeckej činnosti. Jej
ambíciou je 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.
DLHODOBÝ TREND PODIELU ŠTUDENTOV UK
Počet študentov UK

Percentuálny podiel na študentoch SR

28 000

18%

26 000

16%

24 000

14%

22 000

12%

20 000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10%
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UK ponúkala v akademickom roku 2019/2020 záujemcom o štúdium
v bakalárskom, magisterskom, doktorskom aj doktorandskom
stupni spolu 888 študijných programov, v ktorých má priznané právo
udeľovať príslušný akademický titul. V porovnaní s predchádzajúcim
rokom sa ponuka študijných programov zvýšila o 28. UK prijala 10
534 študentov, do prvého roka štúdia sa zapísalo 7454 študentov.
Študenti

POČET ŠTUDENTOV NA JEDNOTLIVÝCH
FAKULTÁCH K 31. 10. 2019

CELKOVÝ POČET ŠTUDENTOV, Z TOHO ŽENY, CUDZINCI A DOKTORANDI
NA JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH UK V ROKU 2019
počet
študentov

ženy

cudzinci

doktorandi

LF

3277

2074

960

283

PraF

2328

1341

57

114

FiF

3050

2285

146

250

Fakulty

FSEV

Na UK študuje viac ako pätina 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 pokles o 303 študentov
na celkový počet 2548 zahraničných
študentov, čo predstavuje 12 % všetkých
študentov UK. Najviac zahraničných
študentov študuje na lekárskych
fakultách v Bratislave a v Martine a na
Fakulte managementu UK.

FM
EBF

Na 13 fakultách UK študovalo v roku 2019 vo všetkých stupňoch
štúdia (bakalárskom, magisterskom, doktorskom a doktorandskom
štúdiu) 21 954 študentov. Napriek znižujúcej sa demografickej krivke
populačných ročníkov si Univerzita Komenského udržuje vysoký
podiel na počte všetkých slovenských vysokoškolských študentov.
Na UK študovalo v roku 2019 viac ako 16 % všetkých vysokoškolákov,
kým v roku 2008 to bolo len 12 %.

RKCMBF
FMFI
JLF
FTVŠ
FaF
PdF
PriF
FiF

PriF

2070

1452

97

369

PdF

2554

2334

64

48

FaF

1086

878

111

68

FTVŠ

1023

295

22

19

JLF

1813

1179

611

244

FMFI

1370

546

103

176

127

4

6

16
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FSEV
SPOLU

Bakalársky

Fakulta
LF

Magisterský/doktorský

Doktorandský

Bakalársky

Magisterský/
doktorský

Doktorandský

Spolu

0

2 994

283

3 277

PraF

1 410

804

114

2 328

FiF

1 733

1 067

250

3 050

PriF

1 121

580

369

2 070

PdF

1 581

925

48

2 554

FaF

24

994

68

1 086

FTVŠ

738

266

19

1 023

JLF

119

1 450

244

1 813

FMFI

772

422

176

1 370

0

111

16

127

RKCMBF
EBF

2

46

8

56

1 223

983

195

2 401

FSEV

515

230

54

799

Spolu

9 238

10 872

1 844

21 954

FM

17

56

29

8

8

2401

1359

272

195

799

562

91

54

21954

14338

2548

1 844

Významný vedecký potenciál predstavujú
mladí vedci – doktorandi, ktorých UK
pripravuje najviac na Slovensku – viac
ako štvrtinu. Na UK v roku 2019 študovalo
1844 doktorandov, čo tvorilo takmer 28 %
výkonu vysokých škôl na Slovensku.
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ÚSPECHY ŠTUDENTOV
Študentská vedecká konferencia
lekárskych fakúlt ČR a SR
V rámci osláv 100. výročia svojho
založenia Lekárska fakulta UK
zorganizovala v dňoch 7. až 8. novembra
2019 v priestoroch Vedeckého parku
UK IX. ročník Študentskej vedeckej
konferencie lekárskych fakúlt ČR a SR.
V troch sekciách odznelo 26 prednášok
študentov všeobecného a zubného
lekárstva z 12 lekárskych fakúlt ČR a SR.
Druhé miesto v predklinickej sekcii získala
Katarína Maťašová a rovnaké umiestnenie
v sekcii klinicky orientovaných prác
obsadila Daniela Vargová, obe študentky
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.
Tretie miesto v sekcii zubného lekárstva
získal Filip Kočiš z Lekárskej fakulty UK.
Hokejový turnaj univerzít SR
Staronovým víťazom 7. ročníka
Hokejového turnaja univerzít SR, ktorý
sa uskutočnil v Nitre 4. novembra 2019,
teda v roku, keď si športová a akademická
verejnosť pripomenula 100. výročie
akademického športu na Slovensku, sa
stal hokejový tím UK, ktorý si najvyššiu

trofej prevzal už po šiestykrát. Trénerom
víťazného mužstva bol doktor Igor Tóth
z Fakulty telesnej výchovy a športu
UK. Organizátormi podujatia boli
Slovenská asociácia univerzitného športu
a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR v spolupráci so Slovenským
zväzom ľadového hokeja.
Medziuniverzitné majstrovstvá sveta
Športovcom z radov študentov UK sa na
V. medziuniverzitných majstrovstvách
sveta, ktoré sa konali v dňoch 13. až 17.
novembra 2019 v chorvátskom meste
Pula, podarilo zopakovať úspech z roku
2018 – predstihli 54 univerzitných tímov
z troch svetadielov a získali prvé miesto
v celkovom hodnotení univerzít. Našu
univerzitu na šampionáte, kde sa súťažilo
v rôznych športoch – od futbalu, futsalu,
basketbalu, volejbalu, tenisu, stolného
tenisu, bedmintonu, cheerleadingu až
po plávanie či šach, reprezentovalo 129
študentov z 10 fakúlt UK.
Študentská podnikateľská cena
Dňa 4. decembra 2019 v Pálffyho
paláci nezisková organizácia Junior
Chamber International – Slovakia
udeľovala už po jedenásty raz ocenenie

Študentská podnikateľská cena, ktorej
cieľom je podporovať vysokoškolákov
v realizácii svojho podnikateľského
sna už počas štúdia. Odborná porota
vybrala z 51 prihlásených študentov
piatich finalistov. Absolútnym víťazom
a zároveň nominantom Slovenska na
celosvetové finále súťaže Global Student
Entrepreneur Awards sa stal medik
Martin Pekarčík z Lekárskej fakulty UK.
Jeho firma vyvinula prístroj S-Case – ide
o medicínsko-technologické zariadenie vo
veľkosti mobilného telefónu, ktoré dokáže
merať naraz viaceré fyziologické funkcie
človeka aj bez prítomnosti zdravotníckeho
personálu.
Študentská osobnosť Slovenska
Dňa 17. decembra 2019 v Pálffyho paláci
spoznal svojich laureátov za akademický
rok 2018/2019 15. ročník súťaže
Študentská osobnosť Slovenska, ktorú pod
odbornou garanciou Slovenskej rektorskej
konferencie a Slovenskej akadémie vied
organizuje Junior Chamber International
– Slovakia. Odborná porota vyberala
úspešných študentov a mladých vedcov
z 86 nominácií v dvanástich kategóriách.
Študentskou osobnosťou Slovenska za
akademický rok 2018/2019 v kategórii

šport sa stala Karin Feryová z Fakulty
telesnej výchovy a športu UK.
Research Challenge
Študentskému tímu z Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK v zložení Martin
Bohdal, Viktória Komorníková, Richard
Sokol a Michal Vester sa na prestížnej
medzinárodnej súťaži Research Challenge
podaril skvelý úspech – v lokálnom
celoslovenskom finále súťaže, ktoré sa
konalo dňa 6. februára 2020 v Bratislave,
v konkurencii ekonomicky zameraných
fakúlt a univerzít vybojovali 1. miesto.
Víťazstvo im zabezpečilo postup na EMEA
regionálne kolo v Jordánsku. Lokálne
finále na Slovensku historicky po prvýkrát
organizovala CFA Society Slovakia –
pobočka celosvetového uznávaného
inštitútu CFA, ktorý okrem iného
záujemcom poskytuje možnosť dosiahnuť
titul Chartered Financial Analyst, t. j.
profesionálny certifikát odborníkov
v investičnom manažmente.
Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji
Dňa 7. marca 2020 sa v Častej konali
majstrovstvá Slovenska v silovom
trojboji. V kategórii mužov ich ovládol
Kristián Slíž, doktorand na Farmaceutickej
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do reálneho podnikania. Podujatie
zorganizovalo Junior Chamber
International – Slovakia. Odborná komisia
vybrala zo 42 prihlásených študentských
startupov z celého Slovenska 6 víťazov
jednotlivých kategórií. V kategórii životné
prostredie a zelené technológie sa
víťazom stal študent Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK Hugo Repáň,
líder študentského startupu EcoButt,
ktorý ponúka špeciálne popolníky na
najčastejšie sa vyskytujúci odpad
– cigaretové filtre. Zároveň sa stal
absolútnym víťazom súťaže, ktorý bude
reprezentovať Slovensko na celosvetovom
finále University Startup World Cup 2020.

fakulte UK, ktorý si odtiaľ odniesol titul
majstra Slovenska do 93 kg a víťazstvo
v hodnotení súťažiacich bez rozdielu váh.
Veľvyslanectvo mladých
Dňa 18. júna 2020 sa v Bratislave
uskutočnil už 10. ročník projektu
Veľvyslanectvo mladých, do ktorého
sa môže prihlásiť každý študent
strednej i vysokej školy, ktorý chce riešiť
skvalitnenie života vo svojom meste.
Odborná porota z prihlásených účastníkov
v kategórii vysokoškolákov, ktorí sa vo
svojom projekte mali tento rok tematicky
zamerať na zlepšenie ekonomickej
situácie v oblasti hospodárstva,
zdravotníctva a turizmu na Slovensku,
za víťazov vybrala štvoricu medikov
z Lekárskej fakulty UK v zložení Barbora
Sklenárová, Magdaléna Remjarová, Matúš
Režný a Marek Kajan, ktorí zrealizovali
Prvý študentský anatomický atlas.

AKADEMICKÁ MOBILITA
ŠTUDENTOV
V rámci multilaterálnych zahraničných
vzťahov sa UK zapája do programov
strednej Európy ako napr. CEEPUS, Akcia
Rakúsko-Slovensko, ako aj do programov
Európskej únie. Z hľadiska kvantitatívnych
ukazovateľov dominuje spolupráca v rámci
európskeho programu Erasmus+.

Slovak University Startup Cup
Dňa 24. júna 2020 sa v Bratislave
uskutočnilo slávnostné vyhlásenie
výsledkov projektu Slovak University
Startup Cup, ktorého cieľom je
pomôcť mladej generácii študentov pri
transformácii ich inovatívnych riešení

AKADEMICKÉ MOBILITY ŠTUDENTOV V ROKU 2019
200
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Foto: Stanislav Griguš

Doktor Martin Dovičák, vedúci výpravy UK na
V. medziuniverzitných majstrovstvách sveta

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová
odovzdala diplom študentovi Hugovi Repáňovi.
Foto: Zuzana Havoníková
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PODIEL ŠTUDENTOV UK
NA CELKOVOM POČTE
ŠTUDENTOV V SR

PODIEL DOKTORANDOV UK
UK NA CELKOVOM POČTE
DOKTORANDOV V SR

16,3%

27,9%

(21 954)

22,6%

(1 844)

(2 548)

UK

UK
100%
(134 953)

PODIEL ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV
UK NA CELKOVOM POČTE
ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV V SR

100%
(6 604)

UK

100%
(11272)

Letné školy
Pandémia koronavírusu sa podpísala
aj pod zmeny v organizovaní tradičných
letných aktivít. Prvý „dospelý“ ročník
Detskej Univerzity Komenského –
18. – absolvovali deti výlučne online
prostredníctvom živého streamovania.
9 prednášok týkajúcich sa aktuálnych
tém súvisiacich s pandémiami, vírusmi
či imunitou mohli deti vo veku od 9 do
14 rokov sledovať z pohodlia domova.
Z počtu XXX prihlásených študentov ho
úspešne absolvovalo XXX študentov.

svoje komunikačné a jazykové
kompetencie v slovenčine a spoznali
rozmanitosť histórie a kultúry Slovenska.

Tohtoročná Letná univerzita slovenského
jazyka a kultúry organizovaná Centrom
ďalšieho vzdelávania UK sa uskutočnila
dištančnou metódou cez aplikáciu MS
Teams v malých skupinách v termíne
13. – 24. júla 2020. Záujemcovia žijúci
v zahraničí, krajania a študenti maturitných
ročníkov zo zahraničia získali a zdokonalili

Letná škola slovenského jazyka a kultúry
Studia Academica Slovaca (SAS) sa konala
od 3. do 14. augusta 2020 dištančnou
formou. Najstaršia letná univerzita na
Slovensku s 55-ročnou tradíciou z dielne
Filozofickej fakulty UK pripravila jazykové
semináre, konverzácie a prednášky.
Každoročne vzdeláva zahraničných

Študentom stredných škôl, ktorí obľubujú
programovanie, fyziku a matematiku, bola
určená letná škola Trojsten. V termíne od
13. do 24. júla sa prednášky konali online
formou naživo a záznam sa zverejnil
na YouTube. Počas letnej školy odzneli
prednášky ako Očami (bio)informatika
alebo Grafika v počítačových hrách
a ďalšie.
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slovakistov, slavistov, študentov,
kultúrnych pracovníkov, manažérov,
lektorov, prekladateľov a ďalších
záujemcov o náš jazyk a kultúru.
Novinkou tohto roka bola letná
škola Ekonomika v kruhu zameraná
na vysvetlenie podstaty obehového
hospodárstva určená žiakom 5. až 9.
ročníka základných škôl. Prostredníctvom
prednášok, workshopov či hier na témy –
dizajn výrobkov, odpadové hospodárstvo,
nakladanie s biologicky rozložiteľným
odpadom, zelené budovy či správanie
spotrebiteľov – deťom ukázala, ako
fungujú praktické riešenia v každodennom
živote. Konala sa prezenčne na Fakulte
managementu UK v termíne 10. – 14.
augusta. Priniesli ju Centrum pre rozvoj
manažmentu a aplikovaný výskum na
Fakulte managementu UK, 3E - Inštitút
a Circular Slovakia.

ABSOLVENTI
Vysokoškolské štúdium na fakultách
UK v akademickom roku 2018/2019
ukončilo 5516 absolventov všetkých
stupňov vzdelávania. Akademický
titul „doktor medicíny“ získalo 638
absolventov, akademický titul „magister“
2323, titul „bakalár“ 2238 absolventov
a akademický titul „philosophiae doctor“
317 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 2019
sa v slovenskom jazyku a odborných
predmetoch v slovenskom jazyku
vzdelávalo 368 študentov z 52 krajín
sveta.

POČET UNIKÁTNYCH ŠTUDIJNÝCH
PROGRAMOV NA UK V RÁMCI SR
(AKREDITOVANÉ A AKTÍVNE)
Podľa stupňa štúdia
Bc.

217

Mgr.

203

Dr.

237

Spojené Bc. a Mgr. štúdium
Spolu

13
670

VEDA A VÝSKUM

POČET PROJEKTOV APVV

VEDA
A VÝSKUM

Fakulta

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.

Počet

PriF

88

LF

52

FMFI

47

FiF

44

JLF

39

FaF

18

FSEV

16

UVP

14

PraF

12

FM

6

PdF

3

FTVŠ

2

EBF

2

Projekty a granty
Z prostriedkov štátnej dotácie boli v roku
2019 financované projekty UK v celkovom
objeme 10,59 mil. eur. Najväčšou mierou
sa na financovaní projektov na UK
podieľala Agentúra na podporu výskumu
a vývoja (APVV), s podporou ktorej
sa v roku 2019 riešilo 244 vedeckých
projektov na 13 fakultách UK a vybraných
súčastiach v celkovom objeme 7 mil.
eur. V porovnaní s uplynulým rokom ide
o nárast počtu projektov, ako aj objemu
získaných finančných prostriedkov.
Z hľadiska počtu podporených vedeckých
projektov sa na výskume na UK najväčšou
mierou naďalej podieľala Vedecká
grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
(VEGA), ktorá v roku 2019 podporila 344
vedeckých projektov UK. Výsledky roka
2019 ukazujú, že napriek rovnakému počtu
projektov zaznamenal objem získaných
finančných prostriedkov nárast.
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Docentka Natália Hlavatá Hudáčková
z katedry geológie a paleontológie

VÝVOJ POČTU A OBJEMU DOTÁCIE PROJEKTOV APVV V OBDOBÍ 2011 – 2019 (V TIS. EUR)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

92

106

135

123

161

176

213

231

244

BV

1 954

3 109

3 849

4 095

4 107

4 945

6 138

6 314

7 012

KV

70

70

0

0

0

0

0

0

0

2 024

3 179

3 849

4 095

4 107

4 945

6 138

6 314

7 012

Počet

Spolu

VÝVOJ POČTU A OBJEMU DOTÁCIE PROJEKTOV VEGA V OBDOBÍ 2008 – 2019 (V TIS. EUR)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

463

422

364

359

295

371

357

329

340

349

343

344

BV

1 662

1 749

1 629

1 738

1 765

2 031

2 289

2 302

2 342

2 683

2 768

3 092

KV

672

659

556

329

422

229

0

0

0

0

0

0

2 334

2 408

2 185

2 068

2 187

2 260

2 289

2 302

2 342

2 683

2 768

3 092

Počet

Spolu

VEDA A VÝSKUM

Habilitácie a inaugurácie
V roku 2019 bolo v rámci UK
habilitovaných 44 docentov. Vedecká rada
UK schválila 17 návrhov vedeckých rád
fakúlt na vymenovanie profesorov. Okrem
postupov pri vymenovaní profesorov
Vedecká rada UK v roku 2019 na základe
návrhov fakúlt UK schválila 1 návrh na
udelenie vedeckej hodnosti DrSc., priznala
6 čestných titulov „emeritný profesor“
a schválila 3 návrhy na obsadenie miesta
hosťujúcich profesorov.
Špičková veda

Zľava: Daniel Furka, Dalibor Gallik, primár Patrik Palacka
a Samuel Furka spolu vyvinuli alternatívu pľúcnej ventilácii.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ UK ZA ROK 2019
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

7

23

13

189

23

0

226

4

1 924

2 409

PraF

45

8

26

1

1

0

15

0

867

963

FiF

47

51

49

13

19

0

45

0

1 098

1 322

PriF

30

15

4

297

31

0

105

0

1 070

1 552

PdF

26

23

18

2

2

0

25

0

514

610

FaF

3

6

1

56

1

0

28

0

294

389

Kategória/
Fakulta

FTVŠ

9

2

2

7

1

0

27

2

182

232

JLF

16

12

11

103

5

0

102

7

672

928

FMFI

8

4

8

265

7

0

49

0

521

862

RKCMBF

6

3

1

0

0

0

0

0

52

62

EBF

1

1

2

0

0

0

4

0

29

37

FM

9

14

6

9

1

0

16

0

197

252

FSEV

7

5

2

10

3

0

18

0

105

150

Spolu

214

167

143

952

94

0

660

13

7 525

9 768

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 2019

UK udelila grant 247 projektom v celkovej
sume 238 900 eur.
Špičkový výskum a najmä prepojenie
s praxou pomáhajú na UK zabezpečovať
aj vedecké centrá ako Vedecký park UK,
BioMed v Martine a Centrum pre nukleárne
a urýchľovačové technológie (CENTA).
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. Impulzom pre
nový výskum bola aj pandémia COVID-19,
ktorá naštartovala viaceré aktivity vedcov
a spoluprácu naprieč pracoviskami, ako aj
a s ďalšími inštitúciami.
MEDICÍNA
Vyrobili alternatívu umelých pľúcnych
ventilátorov
Doktorandi na Prírodovedeckej fakulte
UK, bratia Furkovci, vymysleli náhradu
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pľúcnej ventilácie, prístroj Q-vent, ktorý
poskytuje náhradu až do 24 hodín.
Prístroj zdokonalili tak, aby mohol byť
využiteľný v nemocničnej praxi. Cieľom
bolo priniesť lacnú alternatívu, ktorá
by pomohla v prípadoch najväčšej
„koronakrízy“. Jednoduchá náhrada ÚPV
predstavuje alternatívu, ktorú bude možné
použiť, keď už v nemocniciach nebude
dostupný žiaden „štandardný“ prístroj.
Bežné ventilácie s cenami niekoľko
desiatok tisíc eur majú v krízovom stave
obmedzené možnosti, avšak zariadenie
Q-vent má konštrukčnú cenu približne 80
€ a je kompatibilné s rôznymi bežnými
nemocničnými pomôckami.
Aplikácia Zostaň zdravý
Lekári pod vedením doktora Andreja Turza
z Lekárskej fakulty UK vymysleli mobilnú
aplikáciu, ktorá dokáže ľudí upozorňovať
na to, že prišli do kontaktu s pozitívnym
pacientom na nový koronavírus. Mobilná
aplikácia je anonymná a koncovému
používateľovi doručí informáciu
o výsledkoch testovania, teda či je pacient
pozitívny alebo negatívny.

Lekári rozbehli výzvu „Pomôž nemocnici“ a počas koronakrízy tlačili ochranné štíty.
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Lekári rozbehli tlač ochranných štítov
Lekárska fakulta UK sa zapojila do
výzvy „Pomôž nemocnici“ a v období
koronakrízy začala vyrábať ochranné
štíty a distribuovať ich zdravotníckym
organizáciám. Ústav simulačného
a virtuálneho vzdelávania LF UK poskytol
všetky svoje 3D tlačiarne a za deň dokázali
vytlačiť približne 50 kusov ochranných
štítov. Materiál na tlač a výrobu štítov
dodávali organizátori verejnej zbierky
„Pomôž nemocnici“ a štíty ďalej
kompletizovali študenti Lekárskej fakulty
UK.
BIOLÓGIA
Výskum nového koronavírusu vo
Vedeckom parku UK
Počas koronakrízy pracovali vo Vedeckom
parku UK na odhalení úplnej genetickej
informácie nového koronavírusu u nás. Na
špecializovanom pracovisku Virologického
ústavu SAV sa vedcom podarilo z vírusu
úspešne izolovať vzorky nukleovej kyseliny
vírusu SARS-CoV-2 prvých pacientov
na Slovensku. Takáto analýza genómov

MEDZINÁRODNÉ PROSTREDIE

a ich porovnanie nám vie povedať veľa
o pôvode izolátov vírusu, teda odkiaľ
k nám najpravdepodobnejšie pricestovali.
Vyvinuli test na COVID-19
Slovenským vedcom, medzi ktorými
nechýbali odborníci z UK pod vedením
Tomáša Szemesa z Prírodovedeckej
fakulty UK, sa za krátky čas podarilo
vyvinúť, overiť a certifikovať nový PCR
test na COVID-19. Test je špecifický pre
kmene nového koronavírusu rozšírené
na území Slovenska, čo umožňuje
spoľahlivú diagnostiku už v skorej fáze
ochorenia. Výroba vlastných testov tak
výrazne pomohla nielen pri pandémii
koronavírusu, ale môže byť prísľubom aj
pri pandemických situáciách v budúcnosti.
MATEMATIKA
Aj vďaka výpočtom predpovedali rýchlosť
šírenia koronavírusu
Vedci Zuzana Chladná, Richard Kollár
a Radoslav Harman z Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK sa zapojili do
diskusie s tímom Inštitútu zdravotnej

politiky a spolu sa venovali modelovaniu
šírenia infekčných ochorení. Pomocou
použitia matematických modelov
demonštrovali, ako karanténne opatrenia
spomalia šírenie koronavírusu a zmenšia
tak nápor na zdravotný systém.
Matematik z UK patrí k svetovej špičke
Slovenský matematik z Katedry
matematickej analýzy a numerickej
matematiky Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK Michal Fečkan
patrí k svetovej špičke a medzi 1 %
najcitovanejších matematikov sveta.
V novembri 2019 získal prestížne svetové
ocenenie Highly Cited Researchers za
rok 2019 vďaka vysokému počtu ohlasov.
Zoznam zahŕňa 6217 vysokocitovaných
výskumníkov z takmer 60 krajín, ktorí
patria medzi 1 % najcitovanejších vedcov
vo svojom odbore na svete. Odborne
sa zaoberá nelineárnou funkcionálnou
analýzou, dynamickými systémami a ich
aplikáciami. V roku 2019 bol jediným
zástupcom Slovenska, ktorý sa v tomto
rankingu nachádzal.

MEDZINÁRODNÉ
PROSTREDIE
Univerzita Komenského rozvíja
medzinárodné kontakty v rovine
bilaterálnej i multilaterálnej. Na
základe toho u nás prebieha
výmena učiteľov a študentov.
Dominujú aktivity v rámci
programu Erasmus+.
UK ako súčasť európskej superuniverzity
Začiatkom júla 2020 schválila Európska
komisia konzorcium deviatich univerzít
ENLIGHT, ktoré bude ponúkať spoločné
študijné programy. Študenti a pedagógovia
budú môcť participovať na aktivitách
naprieč univerzitami. Aliancia okrem UK
spája Univerzitu v Gente (BE), Univerzitu
v Bordeaux (FR), Univerzitu v Uppsale (SE),
Univerzitu v Groningene (NL), Univerzitu
v Baskicku (ES), Univerzitu v Göttingene
(DE), Írsku národnú univerzitu v Galway
(IE) a Univerzitu v Tartu (EE).
V predošlom akademickom roku sa u nás
opäť konalo viacero medzinárodných
konferencií.
MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE

Vedecký park UK
Foto: Vladimír Kuric

Michal Fečkan
Foto: Stanislav Griguš
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Ústav hygieny LF UK v spolupráci so SLS
každoročne od roku 1993 organizuje
vedecko-odbornú konferenciu Životné
podmienky a zdravie. V roku 2019 sa
ďalší ročník konal 23. – 25. septembra.
V programe podujatia sa prednášali témy

ako Hluk v životnom prostredí, Životné
prostredie a zdravie, Epidemiológia
a prevencia chronických chorôb, Výživa
a výživový stav.
Katedra knižničnej a informačnej vedy
Filozofickej fakulty UK v spolupráci
s Univerzitnou knižnicou v dňoch 21.
– 22. októbra 2019 už po siedmykrát
organizovala medzinárodnú konferenciu
s názvom Informačné interakcie 2019.
Hlavnými témami boli digitálna informácia,
výhody a riziká v informačnej spoločnosti
či „odvrátená strana informácií“. Cieľom
podujatia je vzájomná interakcia
účastníkov v otázkach teórie a praxe,
metodológie a najnovších poznatkov
výskumu.
Medzinárodnú vedeckú konferenciu
100 rokov evanjelického teologického
vzdelávania na Slovensku, ktorá sa
uskutočnila 23. – 25. októbra 2019
pripravila Evanjelická bohoslovecká
fakulta UK. Konferencia bola
interdisciplinárne zameraná a poskytovala

priestor pre kritickú reflexiu evanjelickej
teológie a spirituality na Slovensku
a v celosvetovom kontexte. Účelom
konferencie bolo zároveň poskytnúť
východiskové perspektívy z hľadiska
evanjelickej teológie v aktuálnom
vedeckom diskurze.
Katedra archeológie FiF UK zorganizovala
24. októbra 2019 26. medzinárodné
sympózium Staršia doba bronzová
v Čechách, na Morave a na Slovensku.
Pod záštitou dekana Fakulty
managementu UK sa konal v dňoch 24. –
25. októbra 2019 4. ročník medzinárodnej
odbornej konferencie Progresívne
prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti
a výkonnosti organizácií – SMART evolúcia.
Zámerom minuloročnej konferencie
bola výmena teoretických a praktických
poznatkov a skúseností v oblastiach
inovácie procesov a ich efektívneho
riadenia na základe princípov SMART
fenoménu tejto doby.
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Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila
Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine, kde
jej študenti ukázali, ako využívajú simulátory pri
príprave na svoje budúce povolanie.

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
v spolupráci s partnermi organizovala
v dňoch 21. – 22. novembra 2019 51.
celoslovenskú pediatrickú konferenciu
s medzinárodnou účasťou – Galandove dni.
Účastníkov podujatia čakalo slávnostné
otvorenie a zaujímavé odborné prednášky.
Hlavnými témami boli očkovanie,
biologická liečba, obezita, imunodeficitné
stavy, novinky v manažmente niektorých
vzácnych ochorení a pediatrická chirurgia
a pooperačná starostlivosť.
Medzinárodnú konferenciu Osobnosť
v kontexte kognícií, emocionality
a motivácií VII organizovala Katedra
psychológie FiF UK v dňoch 27. – 28.
novembra 2019. Cieľom konferencie bolo
vytvoriť odbornú platformu pre interakciu
a diskusiu akademikov a profesionálov
so záujmom o základný a aplikovaný
psychologický výskum, o prepájanie
psychologickej teórie s praxou z pohľadu

experimentálnych a empirických
skúseností.
Ústav špeciálnopedagogických štúdií
a Katedra špeciálnej pedagogiky
Pedagogickej fakulty UK zorganizovali
medzinárodnú vedeckú konferenciu
Integrované/inkluzívne vzdelávanie žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Podujatie sa konalo dňa 28.
novembra 2019 na Pedagogickej fakulte
UK a jeho cieľom bol pohľad na integráciu/
inklúziu žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami z rôznych uhlov
pohľadu na Slovensku a v Česku. Na
vzniku konferencie sa spolupodieľala aj
Katedra speciální pedagogiky Univerzita
Jána Amosa Komenského v Prahe.
Na Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte UK sa uskutočnila
medzinárodná vedecká konferencia
Vnútrobiblická interpretácia skorších
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Monacké knieža Albert II.
si u nás prevzal čestný doktorát.

prorokov. Cieľom konferencie bolo skúmať
špecifické literárne charakteristiky,
typologický vývoj a teologický význam
uvedených prorockých postáv naprieč
históriou v kánonických spisoch, ktoré
vznikali v závislosti od skorších prorokov.
Podujatie sa konalo 13. – 15. decembra
2019.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
UK v spolupráci so Slovenskou asociáciou
pre kritickú psychológiu a Ústavom
výskumu sociálnej komunikácie SAV
usporiadali 27. – 28. januára 2020 XIX.
ročník česko-slovenskej konferencie
Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách
o človeku. Posledný ročník mal ambíciu
ponúknuť aktuálne a zaujímavé prístupy
v kvalitatívnom výskume a súčasne sa
vracať k histórii a koreňom kvalitatívneho
výskumu. Konferencia je najväčším
podujatím zaoberajúcim sa kvalitatívnym
výskumom v Čechách a na Slovensku.

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore
je názov fóra, na ktorom doktorandi
a mladí vedeckí pracovníci prezentujú
výsledky svojej vedeckej práce, diskutujú
o aktuálnych otázkach právnej teórie
a hľadajú riešenia problémov, ktoré
prináša aplikačná prax. 14. ročník
konferencie sa konal pod záštitou
dekana PraF UK v dňoch 23. – 24. júna
2020. Tento rok sa konferencia konala
prostredníctvom audiovizuálnej online
formy.
VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY
Okrem vzájomných pracovných návštev
medzi reprezentantmi zahraničných
zastupiteľských úradov a reprezentantmi
univerzity sa v roku 2019/2020 konalo
niekoľko ďalších významných návštev na
pôde UK, ktoré akademickú obec obohatili

o zaujímavé stretnutia, prednášky
a vedomosti, vrátane odovzdania čestného
doktorátu monackému kniežaťu.
Dňa 14. októbra 2019 si Monacké knieža
Albert II. na Univerzite Komenského
v Bratislave prevzal čestný titul „doctor
honoris causa“ za aktivity v oblasti
ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
a pri odstraňovaní následkov klimatických
zmien. Doktorát bol udelený na návrh
Prírodovedeckej fakulty UK, s ktorej
vedcami knieža spolupracuje. Vyústením
už prebiehajúcich spoločných aktivít
Prírodovedeckej fakulty UK a Monackého
kniežatstva bolo v roku 2019 podpísanie
memoranda o vzájomnej spolupráci
smerujúcej k ochrane životného
prostredia.
Profesor Iver B. Neumann z Oslo
Metropolitan univerzity, jeden
z najcitovanejších spoločenských vedcov

v oblasti medzinárodných vzťahov,
prednášal na pôde UK o stepnej tradícii
v medzinárodných vzťahoch. Profesor
Neumann vystúpil s prednáškou v rámci
Výskumných seminárov organizovaných
Katedrou politológie FiF UK 27. novembra
2019.
Prezident Švajčiarskej chemickej
spoločnosti a popredný expert na chémiu
Dr. Alain De Mesmaeker vystúpil na
Prírodovedeckej fakulte UK 12. decembra
2019 s prednáškou Design and Synthesis
of Strigolactones and Strigolactams
Derivatives Using Keteneiminiums as Key
Intermediates: Potential Application to
Crop Enhancement and Crop Protection.
Profesor Dr. Volker Leppin z Tübingenu
vystúpil na pôde Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK s prednáškou
Reformation as Trans-formation of the
Middle Ages 12. decembra 2019.

UK A SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

1989 vo foyeri hlavnej budovy univerzity
na Šafárikovom námestí, ktorej vernisáž
sa konala 14. novembra 2019. Expozícia
dobových dokumentov a fotografií,
ktorá bola verejnosti prístupná do konca
kalendárneho roka, vzišla zo spolupráce
univerzitného archívu a Filozofickej fakulty
UK.

UK
A SPOLOČENSKÁ
ZODPOVEDNOSŤ
NOVEMBER 1989
Nežná revolúcia, ktorá v Československu
v roku 1989 nenásilnou cestou zvrhla viac
než štyri desaťročia trvajúcu komunistickú
totalitu, v roku 2019 oslávila 30 rokov.
K jej úspechu, ktorý mal pre demokratické
smerovanie našej spoločnosti absolútne
zásadný význam, podstatne prispeli
aj odvážlivci z najstaršej slovenskej
univerzity. Aj to sme si pripomenuli sériou
podujatí na pôde UK.

Pamätná tabuľa na FiF UK

Profesor James Krapfl z McGillovej univerzity

Odhalenie pamätnej tabule na FiF UK
Prvé vyhlásenie Verejnosti proti násiliu
z 20. novembra 1989 vzniklo v kupole
našej filozofickej fakulty na Gondovej.
Pripomína to už i pamätná tabuľa na
budove fakulty, ktorú slávnostne odhalili
14. novembra 2019. Autorom tabule,
ktorej osadenie inicioval prof. Valér
Mikula, je grafický dizajnér a architekt
Karol Rosmány. Práve on stojí aj za logom
VPN a logom Študentského hnutia, ktoré
boli pred 30 rokmi hlavnými iniciátormi
revolučného diania na Slovensku.
Výstava k Novembru 1989
Bratislavský pochod vysokoškolákov
16. novembra 1989, založenie prvého
štrajkového výboru študentov na
Slovensku o štyri dni nato na UK, vznik
Zmeny, prvých nezávislých novín pod
taktovkou našich študentov žurnalistiky
alebo Nežná revolúcia a ŠtB. O tom
všetkom informovala výstava o novembri
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Profesor Timothy Garton Ash z Univerzity v Oxforde

Pochod bratislavských vysokoškolákov po 30 rokoch

Konferencia November ´89
– 30 Years After
To, že je Nežná revolúcia
nespochybniteľným míľnikom našich
moderných dejín, potvrdili aj desiatky
domácich i zahraničných odborníkov
z humanitných a spoločenských vied,
výskumne sa venujúci jej príčinám,
priebehu a dôsledkom, ktorí v dňoch 14.
– 15. novembra 2019 zavítali do našej
univerzitnej auly. Hlavnými rečníkmi
konferencie November ´89 – 30 Years
After, ktorú zorganizoval Historický
ústav SAV a UK, boli prof. Timothy
Garton Ash z Univerzity v Oxforde, ktorý
rozprával o význame „zamatového“ roku
1989 a kríze sveta po páde Berlínskeho
múru, a prof. James Krapfl z kanadskej
McGillovej univerzity, ktorý skúma politiku
a kultúru modernej Európy so zameraním
na stredovýchodnú Európu.
Pochod bratislavských vysokoškolákov
po 30 rokoch
Dňa 16. novembra 2019, presne 30
rokov po odvážnej premiére, si niekdajší
bratislavskí vysokoškoláci zopakovali
pochod, ktorým v novembri 1989 o deň
predbehli svojich pražských kolegov.
Podobne ako vtedy, aj teraz prešli
z Hodžovho námestia cez Námestie
SNP a Hviezdoslavovo námestie až na
Vajanského nábrežie a odtiaľ k budove
UK na Šafárikovom námestí. Odvahu
študentov, ktorí sa už v predvečer
Nežnej revolúcie verejne dožadovali
demokracie, slobody (i politickým
väzňom), školských reforiem a verejného
dialógu o problémoch spoločnosti, si pred
pamätnou tabuľou na budove univerzity
prišli uctiť aj prezidentka SR Zuzana
Čaputová a prezident ČR Miloš Zeman.
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TEDxUniverzitaKomenského
Presne 30 rokov po brutálnom zásahu
bezpečnostných zložiek ministerstva
vnútra proti študentskej manifestácii
na pražskej Národnej triede sa
v historickej budove UK na Šafárikovom
námestí konalo inšpiratívne podujatie
TEDxUniverzitaKomenského, ktoré
nechalo dýchať našu univerzitnú aulu
zmenami – významnými, revolučnými
a neodkladnými. Práve tie boli totiž
hlavnou témou už druhého ročníka, ktorý
na pódiu privítal 18 rečníkov v štyroch
tematických blokoch: spoločnosť, planéta,
umenie a technológie. Jedným z nich bol
aj rektor UK Marek Števček. Celodenný
program podnetných prednášok doplnila
séria sprievodných podujatí – výstav,
rôznych hravých aktivít a afterpárty.
Oceňovania pri príležitosti
Medzinárodného dňa študentovDve
Dňa 18. novembra sa v Aule UK konalo
každoročné oceňovanie výnimočných
študentov a pedagógov pri príležitosti
Medzinárodného dňa študentov. Tradičnú
šesťdesiatku ocenených rozšírilo pri
príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie
aj 25 aktérov novembrových udalostí
z radov vtedajších študentov, ktorí si z rúk
rektora Mareka Števčeka prevzali Pamätnú
medailu k 100. výročiu UK. Okrem toho
si za zásluhy počas revolučných dní i po
nich prevzali Zlatú medailu UK prof. Valér
Mikula a Ladislav Snopko, tiež absolvent
Filozofickej fakulty UK.

informatiky a didaktiky (COVID), ktoré
pripravilo metodický pokyn pre pedagógov
na používanie systémov Moodle a MS
Teams pre online vzdelávanie. Počas
trvania dištančného štúdia poskytovalo
Centrum informačných technológií UK
zamestnancom univerzity technickú
a metodickú pomoc a konzultácie.
Medzičasom sa do zvládania situácie
okolo pandémie nového koronavírusu
zapojilo množstvo zamestnancov
a študentov UK podľa vlastných
profesijných možností. Toto sú len
niektoré z príkladov.

Rektor UK Marek Števček
Foto: Jozef Kétyi

Nápor v lekárňach

Práca s pacientmi a infolinky
Epidemiológovia boli od začiatku
vypuknutia epidémie v centre diania.
Komunikovali s pozitívnymi pacientmi
na COVID-19, vyhľadávali ich úzke
kontakty a zabezpečovali ich karanténu.
Dobrovoľníci spomedzi medikov sa
striedali na infolinkách korony. Študenti
tiež pomáhali vo filtroch, kde vykonávali
odbery vzoriek od možných pacientov.
Nápor v lekárňach
Náročnú situáciu v lekárňach pomáhali
zvládať študenti farmácie, ktorí podali
pomocnú ruku pri príprave a výdaji liečiv.
Psychologická poradňa
Mnohí sa so zmenou pasovali ťažšie,
zažívali stres a úzkosť z izolácie. Boli
tu pre nich odborníci z Psychologickej
poradne UK, ku ktorým sa pridali aj
študenti psychológie pod supervíziou
terapeutov.

Diskusia „Nie sme ako oni“
Po oceňovaní sa uskutočnila diskusia „Nie
sme ako oni“ o Novembri a jeho odkaze
pre súčasnosť s aktérmi novembrových
udalostí, ktorí boli v čase revolúcie
študentmi alebo pedagógmi.

Právna pomoc
V novej situácii potrebovali právnu pomoc
aj tí, ktorí si služby advokáta nemohli
dovoliť. Preto sa študenti Právnickej
fakulty UK a ochotní advokáti spojili
a rozhodli sa bezplatne vypracovať
písomnú právnu analýzu v rámci online
študentskej právnej poradne.

UK KONÁ
Univerzita Komenského zvládla prechod
z prezenčného štúdia do online formy
veľmi dobre. Bezprostrednou reakciou
na prerušenie prezenčnej formy štúdia
bolo založenia Centra online vzdelávania,
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Ladislav Snopko, aktivista a zakladajúci člen VPN

Právna pomoc

POPULARIZUJEME VEDU
Dňa 23. septembra 2019 sa v Aule
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UK konalo slávnostné otvorenie 101.
akademického roka. Súčasťou otvorenia
boli aj tri prednášky, ktoré odprezentovali
Roman Holec – Univerzita v štáte, štát
v univerzite, Danijela Jerotijevič – Od
imatrikulácie k promócii: rituály a ich
význam a Mária Grófová – Ako sa
„varí“ história Univerzity Komenského
v Bratislave. Záver patril študentom
a skupine Tolstoys. Večer zavŕšila
afterparty v KC Dunaj.

klasicky po tabuli a používajú sa pritom
digitálne obrázky. Hlavným cieľom je
netechnickým spôsobom, no zároveň
dôkladne vysvetliť vedecké témy tak, aby
tomu porozumeli aj ľudia bez príslušného
vzdelania. Prvá prednáška sa konala
3. marca. Ďalšie dve sa pre pandémiu
koronavírusu uskutočnili online. Za UK
vystúpil s prednáškou matematik Richard
Kollár.

Európska noc výskumníkov
Na 13. ročníku vedeckého festivalu
Európska noc výskumníkov, ktorý sa konal
27. septembra 2020, sa predstavila UK
v Starej tržnici v Bratislave, v OC Mirage
v Žiline a v OC MAX Poprad. Fyzici z UK
ponúkli ukážky využitia atmosférickej
plazmy a princípov v urýchľovačovej
časticovej fyzike. Prírodovedci odpovedali
na otázky napríklad o biologických
rytmoch či o ľudských kostiach. Vedci
predviedli aj experimenty súvisiace
s optickými vlastnosťami rozličných farbív
a vysvetlili, čo je to autizmus, na čo slúžia
krvinky a predstavili zaujímavosti o DNA.
Milan Kováč z Filozofickej fakulty UK
diskutoval o Mayskej kultúre.

VENUJEME SA MLÁDEŽI

Otvorenie akademického roka

Tabuľa

Gaudeamus
UK sa od 24. septembra do 6. novembra
2019 zúčastnila Európskych veľtrhov
pomaturitného a celoživotného
vzdelávania Gaudeamus v Bratislave, Brne
a Nitre. Univerzita na veľtrhu poskytovala
informácie o podmienkach a možnostiach
štúdia. Na veľtrhu s viac ako 250
vystavovateľmi sa zúčastnili vysoké
školy zo Slovenska, Česka i zahraničia.
Po prvýkrát sa univerzita predstavila na
veľtrhu v Brne, kde v spoločnej expozícii
so Slovenskou technickou univerzitou
uchádzačom navyše predstavili aj
Bratislavu ako študentské mesto.

Týždeň vedy a techniky
UK sa aj v roku 2019 zapojila do Týždňa
vedy a techniky, ktorý sa uskutočnil po
šestnástykrát v dňoch 4. až 10. novembra
2019. Jeho cieľom je zlepšiť vnímanie
vedy a techniky v povedomí celej
spoločnosti, popularizovať a prezentovať
ich a vzbudiť záujem mladých ľudí
o štúdium vedeckých a technických
disciplín. Na podujatí vystúpili odborníci
z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
UK, z Prírodovedeckej a Pedagogickej
fakulty UK.
Tabuľa
UK sa spolu s STU a SAV spojili
s kultúrnym centrom Nová Cvernovka
a spoločne priniesli nový cyklus vedeckých
prednášok TABUĽA. Prednášky a diskusie
pri TABULI sú kombináciou klasického
akademického formátu prednášky
a diskusie ako metódy učenia. Píše sa

Kam na vysokú
Počas štvrtého ročníka takzvanej
Roadshow – „Kam na vysokú“ sa UK
prezentovala v siedmich mestách po
celom Slovensku. Informácie o štúdiu
malo možnosť získať spolu viac ako
8000 maturantov a študentov nižších
ročníkov v Poprade, Trnave, Nitre, Žiline,
Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.
Veľtrh prebiehal od 17. októbra 2019 do 6.
februára 2020.

Európska noc výskumníkov

Gaudeamus

Zaži deň v koži vysokoškoláka online
Podujatie pre stredoškolákov sa tento
rok presunulo do online priestoru. Na
webe zaziden.uniba.sk nájdu študenti
prednášky odborníkov z rôznych oblastí,
ktorí na podujatí prednášali počas
uplynulých rokov. Súčasťou webu sú aj
videá z konferencie svetového formátu
TEDxUniverzitaKomenského, z obľúbenej
Detskej Univerzity Komenského
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Ocenenia vedcov
Vedci UK si každoročne odnášajú rozličné
domáce i medzinárodné ocenenia.

i prednášky odborníkov z fyziky, marketingu
či politológie.
Celouniverzitný Deň otvorených dverí
Počas jedného dňa – 5. novembra
2019 – mohli študenti navštíviť až 8
fakúlt našej alma mater, spoznať ich
a zažiť ich atmosféru. V hlavnej budove
na Šafárikovom námestí vystúpili naši
odborníci z oblasti práva, fyziky či
manažmentu a na záver prebehla diskusia Zo zákulisia štúdia na UK.
Detská Univerzita Komenského online
špeciál
Divadlo Aréna v spolupráci s IT
spoločnosťou DATALAN zorganizovalo
Detskú Univerzitu Komenského online
špeciál, ktorá počas koronakrízy priniesla
vedomosti priamo do detských izieb
formou 44 zaujímavých a inšpiratívnych
videoprednášok. Zapojilo sa 473 detí vo
veku od 6 do 15 rokov, ktorým boli po
úspešnom ukončení zaslané absolventské
diplomy. Obľúbená letná škola pre deti od 9
do 14 rokov sa v tomto roku presunula do
online priestoru. Z 911 prihlásených detí ju
úspešne absolvovalo 364.

Cena Egona Erwina Kischa
Laureátom Ceny Egona Erwina Kischa
na 28. ročníku súťaže za najkvalitnejšie
diela literatúry faktu za rok 2018 na
Slovensku a v Čechách sa stal doc.
Martin Vašš z Filozofickej fakulty UK za
monografie Zlatá bohéma a Medzi snom
a skutočnosťou. Slávnostné odovzdávanie
cien sa uskutočnilo 25. septembra 2019
v priesto roch zámku českého mesta
Letohrad.

Celouniverzitný Deň otvorených dverí

Detská Univerzita Komenského

INŠPIRUJEME
Žijem vedu naživo
Čím (sa) vedci motivujú? Takto znelo motto
posledného ročníka, ktorého zjednocujúcou
témou bola motivácia. Hlavnou úlohou
konferencie bolo sprostredkovať stretnutie
slovenských vedcov pôsobiacich doma
a v zahraničí, predstaviť ich príbehy
a iniciovať ich vzájomnú diskusiu. Lukáš
Félix Pašteka z Prírodovedeckej fakulty UK
prednášal na tému Na konci sveta, na okraji
fyziky, na chvoste periodickej tabuľky.
Cena Daniela Tupého
V novembri 2020 uplynie 15 rokov od vraždy
Daniela Tupého, študenta UK, ktorého
zavraždili na nábreží Dunaja. Pri príležitosti
výročia organizuje Filozofická fakulta UK
každoročne súťaž študentských textov
o násilí, extrémizme a zlyhávaní štátu
v oblasti ľudských práv.
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Žijem vedu naživo

Cena Martina Benku
Foto: Filozofická fakulta UK

Cena Martina Benku
Dr. Katarína Beňová z Filozofickej
fakulty UK získala Cenu Martina Benku
za rok 2018 v kategórii umenovedná
činnosť. Odovzdávanie cien výtvarníkom,
teoretikom a absolventom štúdia dejín
umenia sa uskutočnilo v Slovenskom
národnom múzeu v Martine 26. septembra
2019.
Ceny Literárneho fondu
Dňa 26. septembra 2019 v Zichyho paláci
výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú
literatúru a počítačové programy
Literárneho fondu udelil ceny a prémie
za diela, ktoré vyšli v predchádzajúcom
roku 2018. Prémie za vedeckú a odbornú
literatúru v kategórii spoločenské vedy
získali prof. Katarína Žilková a kol. za
knihu Young Children’s Concepts of
Geometric Shapes, prof. Peter Žeňuch
a kol. za dielo Užhorodský rukopisný
Pseudozonar, prof. Jozef Bátora za dielo
Slovensko v staršej dobe bronzovej.
V kategórii biologické a lekárske vedy
patrí prémia prof. Karolovi Mičietovi
a kol. za dielo Fylogenéza a morfogenéza
cievnatých rastlín, prof. Petrovi Mikušovi,
Dr. Jurajovi Piešťanskému a Dr. Svetlane
Dokupilovej za dielo Kvapalinová
chromatografia, hmotnostná spektrometria
a ich kombinácie vo farmaceutickej
a biomedicínskej analýze. Prémiu
získali aj doc. Viera Lehotská a Dr.
Alžbeta Kršáková za knihu Rádiológia
pre stomatológov. V kategórii prírodné
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a technické vedy ocenili prémiou za
dielo “In Situ” Biomonitoring of a Polluted
Environment by Wild Plant and Crop Plant
Species prof. Karola Mičietu a Dr. Gustáva
Murína. Prémiu ďalej dostali doc. Marek
Mentel a prof. William F. Martin za knihu
Mitochondrie a anaeróbny energetický
metabolizmus eukaryotov – biochémia
a evolúcia.

4. ročník slávnostného odovzdávania
Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej
v oblasti genetiky. Ocenenie a štipendium
na krátkodobý zahraničný pobyt pre
mladých vedeckých pracovníkov do 35
rokov získala Miriam Pillerová z Lekárskej
fakulty UK.
Slovenka roka
Dňa 30. augusta 2020 sa v historickej
budove SND konal galavečer už 12.
ročníka čitateľskej ankety Slovenka roka,
na ktorom sme spoznali absolútnu víťazku
a víťazky v jednotlivých kategóriách.
V kategórii veda a výskum ocenenie
získala prof. Magdaléna Kuželová
z Farmaceutickej fakulty UK.

ESET Science Award
Dňa 18. októbra 2019 Nadácia ESET
po prvýkrát udeľovala ceny ESET
Science Award za významný prínos
v medzinárodnom vedeckovýskumnom
priestore. Laureátom v kategórii
výnimočný vysokoškolský pedagóg sa stal
doc. Tomáš Vinař z Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK. Nositeľkou titulu
výnimočná mladá vedkyňa do 35 rokov sa
stala Dr. Ľubomíra Tóthová, ktorá pôsobí
na Lekárskej fakulte UK.
Cena Asociácie inštitúcií vzdelávania
dospelých
V rámci Týždňa celoživotného učenia,
ktorý sa v dňoch 21. – 27. októbra
2019 konal už po devätnástykrát, sa
odovzdávali Ceny Asociácie inštitúcií
vzdelávania dospelých. Cenu za prínos
v oblasti vzdelávania dospelých si z rúk
vtedajšej ministerky školstva Martiny
Lubyovej prevzala doc. Jana Pekarovičová,
riaditeľka Studia Academica Slovaca –
centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk,
ktoré je špecializovaným pracoviskom
Filozofickej fakulty UK.

ŠTUDENTI ŠTUDENTOM

ESET Science Awaqrd

FSEV FEST
Foto: Marek Bellay

FSEV FEST
Študenti FSEV UK opäť pripravili obľúbený
festival s názvom FSEV FEST. Posledný
ročník festivalu sa niesol v duchu témy
„Kto som a kam kráčam, spoločnosť?“.
Účastníkov dňa 3. decembra 2019 čakal
bohatý program a zaujímavé témy.
Festival otvoril Michal Kaščák, organizátor
najväčšieho slovenského festivalu
Pohoda.
Martinský beh medikov 2019
Športové podujatie Martinský beh
medikov sa konalo 25. septembra 2019.
Celý výťažok putuje Onkologickému
centru v Univerzitnej nemocnici Martin.
Podujatie sprevádza okrem charitatívneho
zámeru aj náučný a zábavný program.
Organizátormi podujatia sú študenti JLF
UK a v roku 2019 privítali v Martine vyše
700 účastníkov.

Ocenenia za vedu a techniku
V rámci Týždňa vedy a techniky na
Slovensku si Cenu za vedu a techniku 7.
novembra 2019 odniesli aj traja odborníci
z UK: prof. Tibor Katriňák z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK,
prof. Michal Mego z Lekárskej fakulty UK
a prof. Lukáš Plank z Jesseniovej lekárskej
fakulty UK v Martine.
Cena a Štipendium Dr. Ludmily
Sedlárovej-Rabanovej
Dňa 16. decembra 2019 sa na
Prírodovedeckej fakulte UK uskutočnil
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INFRAŠTRUKTÚRA

INFRAŠTRUKTÚRA
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.

INTERNÁTY
UK má na Slovensku najväčšie portfólio
ubytovacích zariadení pre študentov. Na
konci roka 2019 tu bolo ubytovaných 7806
študentov UK. V jedálňach bolo vydaných
2 529 136 hlavných jedál, z toho 2 042 416
študentom.
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AKADEMICKÁ KNIŽNICA
V roku 2019 využilo služby knižnice 15 897
registrovaných používateľov. Najväčšiu
časť z nich predstavovali študenti UK – 14
261. Počas roka bolo vypožičaných až
420 016 materiálov. Knižnica zabezpečuje
prístup k 530 000 titulom kníh,
záverečných prác, časopisov či článkov.
VYDAVATEĽSTVO
V roku 2019 vydalo Vydavateľstvo UK
246 titulov, z toho najväčší podiel má
študijná literatúra 31 %. Štvrtina 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.

ĽUDSKÉ ZDROJE
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VÝVOJ POČTU ZAMESTNANCOV UK POČAS
2010 – 2019 PREPOČÍTANÝ NA PRACOVNÉ ÚVÄZKY

ĽUDSKÉ ZDROJE

4500
4000
3500

V roku 2019 mala UK celkovo
4467 zamestnancov. Z toho
vysokoškolských učiteľov bolo
2140 a výskumných pracovníkov
371. UK patrí medzi najväčších
zamestnávateľov na Slovensku.
Univerzita sa koncentruje
na rozvoj svojich ľudských
zdrojov predovšetkým v jeho
najkvalifikovanejšej časti.
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NA UK V POSLEDNÝCH DVOCH ROKOCH KLESÁ
PRIEMERNÝ VEK PROFESOROV

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 2019/2020
V ČÍSLACH – GRAFOCH – OBRAZOCH
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Epidemiologička Alexandra Bražinová z Lekárskej fakulty UK stála od začiatku korona krízy v prvej
línii. Zaškolila tiež medikov na komunikáciu s ľuďmi a usmerňovanie nakazených na infolinke korony.
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