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Ocenení študenti 
 
Na Lekárskej fakulte UK  ocenenie získali:  
 
študentka 6. roka štúdia v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo  

Kristína FÉDEROVÁ , ktorá počas celého štúdia dosahuje vynikajúce výsledky 
s váženým študijným priemerom 1,13. Absolvovala študijný pobyt na univerzite 
v Neapole, v Taliansku, kde úspešne reprezentovala svoju univerzitu a fakultu. Okrem 
certifikátu získala aj cenné poznatky a skúsenosti, ktoré využíva v rámci 
stomatochirurgickej praxe. Zameriava sa na  holistický prístup k pacientovi a na svoje 
budúce povolanie stomatológa sa pripravuje veľmi zodpovedne.  

Štefan LUKÁČ je študentom 2. roka štúdia v doktorskom študijnom programe všeobecné 
lekárstvo. Popri aktívnej práci v študentskej časti Akademického senátu fakulty je aj 
zodpovedným študentom. V rámci študentskej vedeckej konferencie, ale aj na tohtoročnej 
Akadémii vzdelávania úspešne reprezentoval fakultu a jej Ústav lekárskej fyziky, 
biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK s prácou: Štúdium odozvy 
kardiovaskulárneho systému na celotelovú kryoterapiu. Problematike využitia kryoterapie 
v medicínskej praxi sa mieni venovať vo svojej výskumnej práci aj naďalej.  

Tomáš SÝKORA, študent 6. roka štúdia v doktorskom študijnom programe všeobecné 
lekárstvo, je ocenený za aktívnu účasť v predklinickej sekcii študentskej vedeckej odbornej 
činnosti, kde prezentoval tému: Oxidačné poškodenie DNA a jej reparačná schopnosť 
u zdravých jedincov. Participoval tiež na práci s názvom: Pomôcky na výučbu anatómie, 
ktorá na fakultnej konferencii ŠVOČ získala cenu poroty za najlepší poster.  

 
 
Na Právnickej fakulte UK  boli ocenení:  
 
Bc. Daniela ČIČKANOVÁ , študentka 2. roka magisterského študijného programu právo,  

za reprezentáciu univerzity a jej fakulty na medzinárodných stretnutiach študentských 
organizácií v pozícii vedúcej bratislavskej pobočky Európskeho združenia študentov práva. 
Organizačne zabezpečovala viaceré semináre, konferencie, diskusie a tiež fakultné 
akademické súťaže „Simulovaného súdneho sporu“. Aktívne sa podieľala aj na vytváraní 
priestoru pre mimovýučbovú záujmovú činnosť študentov fakulty.  

Bc. Michal LUČIVJANSKÝ , študent 2. roka štúdia v magisterskom študijnom programe 
právo. Popri štúdiu už štvrtý rok úspešne pôsobí ako šéfredaktor časopisu Acta Facilitatis 
Iuridica, ktorý vydáva Právnická fakulta UK. V rámci študentskej vedeckej odbornej 
činnosti fakulty dosiahol vynikajúci výsledok s prezentovanou prácou: Komparatívny 
pohľad na právnu úpravu Ambush marketingu. Jej obsahom je skúmanie rôznych možností 
právnej ochrany prostredníctvom marketingovej metódy, aplikovanej na subjekty, 
organizujúce také významné podujatia, ako boli napríklad nedávne Majstrovstvá sveta 
v ľadovom hokeji v Slovenskej republike. Práca bola vyhodnotená ako najlepšia, a tiež 
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publikovaná v renomovanom odbornom časopise Ministerstva spravodlivosti SR Justičná 
revue.  

 
 
Na Filozofickej fakulte UK  si ocenenie prevzali: 
 
Viktor KARVAI , ktorý 2. rok študuje bakalársky študijný program marketingová 

komunikácia. Je talentovaný študent, ktorý úspešne spolupracuje so slovenskými 
i zahraničnými odborníkmi na vývine a šírení inovácií v prostredí online marketingu. 
Univerzitu Komenského, jej fakultu a zároveň aj  Slovenskú republiku reprezentoval 
na najprestížnejšom medzinárodnom súťažnom festivale reklamnej tvorby Golden Drum 
2011 v slovinskom Portoroži. Ako člen tímu spoločnosti Triad Advertising získal 
v kategórii Digital najvyššie ocenenie Grand Prix, čo je nielen pre Univerzitu 
Komenského, ale aj pre Slovensko historickým úspechom. 

Bc. Mária STANKOVÁ , študentka 1. roka magisterského štúdia v študijnom programe 
slovenský jazyk a literatúra, patrí k najaktívnejším študentom fakulty. Svoju všestrannosť 
a angažovanosť zameriava na šírenie slovenského jazyka a kultúry medzi záujemcami zo 
zahraničia. Ako asistentka na Letnej škole Studia Academica Slovaca pripravila niekoľko 
literárnych workshopov zameraných na významné osobnosti slovenskej literatúry a 
participuje na viacerých slovakistických projektoch. Zapojila sa do viacerých slovenských 
literárnych súťaží. Venuje sa aj umeleckému prekladu tvorby súčasných slovinských 
autorov Nika Grafenauera a Márie Mihelič, doposiaľ publikovala sériu troch básní 
a rozprávku pre deti.  

Bc. Matúš MÉSZÁROS je študentom 1. roka magisterského študijného programu učiteľstvo 
francúzskeho jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry. Ocenenie si zasluhuje 
predovšetkým jeho zanietená práca vo funkcii prezidenta študentskej asociácie Pont 
Francophone, ktorá združuje slovenských frankofónnych študentov a patrí medzi štyri 
najlepšie frankofónne asociácie v rámci Európskej únie. Aktívne a efektívne spolupracuje 
s Francúzskym inštitútom, vďaka ktorému sa podarilo zorganizovať viacero úspešných 
akcií, napríklad: prednášku sorbonského profesora Pierra Glauda na tému: Balzac a kríza 
modernosti, prezentáciu francúzskeho atašé o možnostiach získať štipendium francúzskej 
vlády a ďalšie.  

Bc. Marek MIKUŠIAK , študent 2. roka magisterského študijného programu učiteľstvo 
slovenského jazyka a literatúry a filozofie, je ocenený za viacnásobnú úspešnú účasť vo 
fakultných kolách Študentskej vedeckej odbornej konferencie v oblasti slovakistiky i 
filozofie, zakaždým s umiestnením na prvých troch miestach. V uplynulom akademickom 
roku získal dokonca paralelne dve ceny a univerzitu a jej fakultu bude zastupovať v 
celoslovenskom kole, organizovanom Filozofickým ústavom SAV. Prezentovať bude 
prácu s názvom: Kritika kritického rozumu, v ktorej podrobne analyzuje kritický 
racionalizmus Karla Raimunda Poppera, jeho metodológiu empirických vied. Marek 
Mikušiak je aj nádejným poetom. Výber zo svojej básnickej tvorby publikoval v zborníku 
najlepších prác, ocenených v literárnej súťaži, pod názvom BÁSNE 2010. Svojimi 
literárnymi vystúpeniami na viacerých populárnych letných festivaloch prispel nielen 
k intelektuálnemu rastu mladých ľudí, ale aj k prirodzenej propagácii Univerzity 
Komenského. 
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Na Prírodovedeckej fakulte UK ocenenie získali:  
 
študentka 2. roka magisterského štúdia v študijnom programe zoológia, Bc. Terézia  

HORVÁTHOVÁ . Popri vzornom plnení študijných povinností sa intenzívne venuje 
výskumu samíc vtákov a ich reprodukčného správania. Výsledky vedeckej práce 
prezentovala na konferencii "Zoologické dni" v Brne a publikovala ich ako svoju prvotinu 
pod názvom: Strategic female reproductive investment in response to male attractiveness 
in birds v prestížnom britskom časopise, zameranom na biologické vedy. Zahraničné 
odborné skúsenosti získavala aktívnou účasťou na vedeckej konferencii v estónskom 
Tartu, ale aj v rámci ročného výskumného pobytu na Univerzite v Oxforde, kde 
reprezentovala Univerzitu Komenského a jej fakultu. 

Bc. Adrián KRAJŇÁK , študent 1. roka magisterského študijného programu jadrová chémia 
a rádioekológia,  je vynikajúcim študentom, ktorý sa úspešne zapája do študentskej 
vedeckej odbornej činnosti v rámci fakulty. Predmetom jeho odborného záujmu je oblasť 
palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a mierového využívania jadrového 
žiarenia v prírodných, farmaceutických a lekárskych vedách. Za prácu s touto tematikou 
mu bola udelená cena prezidenta Slovenského jadrového fóra. Ako člen Slovenskej 
nuklárnej spoločnosti sa aktívne zúčastňoval na viacerých domácich i zahraničných 
odborných exkurziách a medzinárodných konferenciách, zameraných na jadrovú 
energetiku a jej bezpečnosť. Adrián Krajňák je nadšeným propagátorom vedy a výskumu 
aj medzi potenciálnymi budúcimi študentmi fakulty. 

Mgr. Matúš HYŽNÝ , 3. rok študuje doktorandský študijný program paleontológia. 
Dosahuje vynikajúce výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti, zameranej na štúdium 
fosílnych desaťnožcov. Ako autor respektíve spoluautor publikoval viaceré odborné 
príspevky v zahraničných karentovaných i domácich nekarentovaných odborných 
časopisoch. Aktívne sa podieľa na popularizácii vedy na Slovensku uverejňovaním 
náučných článkov, prekladmi zahraničných publikácií, zameraných na oblasť prírodných 
vied do slovenského jazyka, ale aj účasťou na „festivale vedy“ pod názvom Noc 
výskumníkov.  
 
 

Na Pedagogickej  fakulte UK boli ocenení: 
 
Dominika VÝBEROVÁ , študentka 2. roka štúdia v bakalárskom študijnom programe 

učiteľstvo hudobného umenia. Je úspešnou účastníčkou fakultného kola Študentskej 
vedeckej odbornej a umeleckej činnosti, keď v sekcii sólový spev obsadila prvé a druhé 
miesto. Následne získala aj ďalšie ocenenia v medzinárodnej interpretačnej súťaži. O jej 
speváckom talente svedčia nie len jej vystúpenia v rámci rozličných akcií na pôde fakulty, 
ale tiež možnosť účinkovať na Crescendo Summer Institute 2011 v Donizzetiho opere 
Nápoj lásky a sólové koncerty, prenášané aj Slovenským rozhlasom. Svojím umením takto 
vynikajúco reprezentuje svoju univerzitu a jej Pedagogickú fakultu.  

Bc. Veronika HLINKOVÁ , je študentkou 1. roka štúdia v magisterskom študijnom 
programe sociálna práca. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky a je aktívna aj v rámci 
mimoškolských činností fakulty. V minulom akademickom roku sa úspešne zúčastňovala 
celoslovenskej súťaže Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti, kde v odbore 
sociálna práca obsadila tretie miesto. Svoju vedeckú prácu s názvom: Prínos Alice 
Garrigue Masarykovej a Eleny Maróthy-Šoltésovej pre rozvoj sociálnej práce spracovala 
veľmi fundovaným spôsobom, pričom čerpala z mnohých primárnych zdrojov a dát, ktoré 
osobne zozbierala priamo v miestach pôsobenia týchto dvoch významných žien. Ponúkla 
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tak ucelený a hodnotný obraz dobového vývoja sociálnej práce a sociálneho školstva na 
Slovensku.  

Bc. Mária LUKYOVÁ , študuje 2. rok v magisterskom  študijnom programe učiteľstvo 
slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry. Ocenená je za mimoriadne 
aktívny prístup k získavaniu nových vedomostí a odborných spôsobilostí. K nadobúdaným 
poznatkom pristupuje s nadhľadom, invenčne a kriticky. Jasne formuluje vlastné názory 
a návrhy riešení, pričom využíva dispozíciu vynikajúcich prezentačných schopností. Veľmi 
dobre sa orientuje v odbornej problematike, čo dokázala aj v rámci svojej práce: 
Výnimočnosť Erbenových balád. Je študentkou s organizačným talentom, kultivovaným, 
empatickým prejavom a skutočnou osobnosťou medzi svojimi študentskými kolegami.  
 
 

Na Farmaceutickej fakulte UK ocenenie získali: 
 
Veronika SIVOVÁ , študentka 5. roka štúdia v magisterskom študijnom programe farmácia.  

Popri vynikajúcich študijných výsledkoch je veľmi aktívna vo výskumnej činnosti, 
zameranej na využitie nukleárnych analytických metód vo farmaceutickej praxi. Už tretí 
rok sa zaoberá stanovovaním obsahu prvkov v čajoch. V rámci fakultnej študentskej 
vedeckej činnosti spracovala tému: Stanovenie vybraných prvkov vo vzorke čierneho čaju 
z Nepálu röntgenofluorescenčnou spektrometriou. Prispela tak ku komplexnému pohľadu 
na zloženie rôznych druhov čajov, dostupnosť a vplyv jednotlivých chemických prvkov 
čajových výluhov na ľudský organizmus. Po zisku druhého miesta vo fakultnom kole 
reprezentovala univerzitu a jej fakultu na medzinárodnej súťaži študentských vedeckých 
prác v Prahe.  

Mgr. Juraj PIEŠŤANSKÝ, študent 3. roka štúdia v doktorandskom študijnom programe 
farmaceutická chémia. Je členom špičkového vedeckého tímu Analytického modulu Centra 
excelentnosti farmácie. Charakterizuje ho svedomitý prístup k práci, široké teoretické 
vedomosti a vynikajúce praktické zručnosti. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa 
prioritne zameriava na vývojovú metodiku nových separačných analytických metód, 
používaných v pokročilom biomedicínskom výskume. Stal sa laureátom prestížnej 
medzinárodnej „Ceny Shimadzu“ 2011, ktorú historicky po prvýkrát získal študent 
Univerzity Komenského. Cena je udeľovaná za výnimočný prínos vo vývoji inovatívnych 
postupov, metód a technológií v oblasti chemických, farmaceutických, biomedicínskych 
a environmentálnych vied.  
 
  

Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK si ocenenie prevzali:  
 
Bc. Lucia ŘEZNÍČKOVÁ , študentka 2. roka štúdia v magisterskom študijnom programe 

trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, za niekoľkonásobnú úspešnú účasť v celoštátnom 
kole študentskej vedeckej odbornej činnosti, kde opakovane dosiahla najvyššie 
umiestnenie. Je reprezentantkou Slovenskej republiky v akrobatickom rock and rolle, 
v kategórii tanečné formácie. Medzi jej najväčšie športové úspechy patrí 3. miesto 
na Majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Schaffhausene, 2. miesto na Majstrovstvách 
Slovenska v juniorskej kategórii a zvláštna cena na Letenskom pohári v Prahe v kategórii 
senioriek.  

Mgr. Tomáš MIHALÍK  je študentom 3. roka v doktorandskom študijnom programe 
športová edukológia. Už počas magisterského štúdia dokázal zúročiť svoje teoretické 
i praktické vedomosti natoľko úspešne, že ako kondičný tréner univerzitného 
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volejbalového družstva žien Slávia UK získal titul „Majster Slovenska“. Univerzitu 
Komenského a jej Fakultu telesnej výchovy a športu úspešne reprezentoval aj ako víťaz 
celoslovenského kola študentskej vedeckej odbornej činnosti s prácou: Účinnosť rozvoja 
silovo-rýchlostných schopností s protipohybom a bez protipohybu. Aktívne sa zúčastňoval 
na viacerých vedeckých konferenciach a odborných seminároch doma aj v zahraničí.  
 
 

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine boli ocenení: 
 
Anna ANTOŠÍKOVÁ , študentka 6. ročníka študijného odboru všeobecné lekárstvo.  

Je vynikajúcou študentkou a opakovane úspešnou účastníčkou medzinárodných 
študentských vedeckých konferencií, v rámci ktorých dosiahla pozoruhodné výsledky. 
V aktuálnom 32. ročníku fakultnej vedeckej konferencie spracovala dve rôzne odborné 
témy, pričom v predklinickej a internistickej sekcii obsadila dve prvé miesta. Aktívne 
pracuje v rámci Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, kde pôsobí 
ako jeho podpredsedníčka a predsedníčka študentskej časti senátu. Zároveň je tiež 
podpredsedníčkou Koordinačného výboru študentov fakulty. 

Jozef  HOLJENČÍK , študent 6. ročníka študijného odboru všeobecné lekárstvo.  
Popri úspešnom štúdiu sa spoluautorsky podieľal na vydaní odbornej knižnej publikácie 
Rheumatica Geriatrica, ktorá  sa na knižné pulty dostala v januári tohto roka. 
Je zanieteným organizátorom rôznych študentských podujatí športového charakteru. 
Za všetky je možné spomenúť medzinárodný hokejbalový turnaj pod názvom: Martinský 
fonendoskop, či futbalový turnaj zamestnancov a študentov fakulty – Meniscus Cup 2011. 
Aktívne pracuje v Akademickom senáte Jesseniovej lekárskej fakulty a ako jej zástupca 
pôsobí aj v Študentskej rade vysokých škôl.  
 
 

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK  ocenenie získali: 
 
Bc. Peter KOSTOLÁNYI , študent 1. roka štúdia v magisterskom študijnom programe 

informatika. Už počas bakalárskeho štúdia preukázal svoju schopnosť riešiť aj veľmi 
náročné odborné úlohy. Vypracoval nový model výpočtov, pomocou ktorého je možné 
skúmať rovnomerné využívanie výpočtových prostriedkov pri riešení zložitých zadaní. 
Svoju vedecky hodnotnú prácu prezentoval aj v rámci česko-slovenskej súťaže študentskej 
odbornej činnosti, konanej v Ústí nad Labem, kde v sekcii teoretická informatika získal 
prvé miesto, a tak úspešne reprezentoval svoju univerzitu a fakultu.  

Bc. Lukáš PLAZÁK , študent 2. roka štúdia v magisterskom študijnom programe jadrová 
a subjadrová fyzika, dosahuje vynikajúce študijné výsledky. Univerzitu Komenského a jej 
Fakultu matematiky, fyziky a informatiky viackrát úspešne reprezentoval na úrovni česko-
slovenskej súťaže v rámci študentskej vedeckej konferencie v odbore fyzika. Je autorom 
viacerých odborných príspevkov. V CERN publikáciách uverejnil dva články, v ktorých sa 
zameriaval na analýzu dát z experimentu s názvom ATLAS. Za svoje výskumné úsilie na 
poli jadrovej fyziky si ocenenie právom zaslúži.  

RNDr. Vladimír LACKO , študuje 2. rok doktorandské štúdium v študijnom programe 
aplikovaná matematika. Ocenený je ako nádejný mladý vedec, ktorý sa už počas 
predchádzajúceho stupňa vzdelávania profiloval ako študent so serióznym 
a systematickým prístupom k výskumnej práci. Pod vedením svojho školiteľa sa zaoberá 
aktuálnymi otázkami výskumu v oblasti optimálneho návrhu štatistického experimentu. 
Aktívne sa zúčastňoval viacerých domácich i zahraničných odborných konferencií. 
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Výsledky svojej vedeckej práce spoluautorsky publikoval tiež v prestížnom štatistickom 
časopise Metrika, v odbornom článku s názvom: A conditional distribution approach to 
uniform sampling on spheres and balls in Lp spaces.  
 
 

Na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK bol ocenený:  
 
študent 3. roka štúdia v magisterskom študijnom programe katolícka teológia, Ing. Dominik 
GALIS .  

Popri štúdiu, v ktorom dosahuje vynikajúce výsledky, aktívne spolupracuje aj 
na skvalitňovaní pedagogického a formačného procesu na fakulte. Je autorom novej 
internetovej prezentácie Teologického inštitútu a Kňazského seminára v Nitre, ako 
alokovanej súčasti fakulty. Svoju invenčnosť, kreativitu i odborné vedomosti z oblasti 
informačných technológií využíva aj na zvyšovanie úrovne informovanosti širšej verejnosti 
o dianí v Seminári a v Teologickom inštitúte. Venuje sa propagácii štúdia v mediálnej 
oblasti, a tým prispieva k šíreniu dobrého mena fakulty aj univerzity.  

 
 
Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK ocenenie získala:  
 
Bc. Anna KEŤKOVÁ , ktorá 1. rok študuje v magisterskom študijnom programe učiteľstvo 

náboženskej výchovy v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou. Počas 
doterajšieho štúdia je pre svojich študentských kolegov vzorom v príkladnom plnení 
študijných povinností i v osobnom prístupe k ľuďom. Svoje odborné vedomosti 
zo slovenského jazyka dokáže úspešne prepájať s vedomosťami z oblasti evanjelickej 
teológie. Svedčí o tom aj jej práca s názvom: Význam Rázusovej tvorby pre duševný rast 
mladého človeka, v ktorej sa na podklade rozboru kľúčových diel evanjelického 
kňaza, spisovateľa a básnika Martina Rázusa zaoberá skúmaním jeho postojov a myslenia. 
Táto hodnotná práca bola publikovaná aj v mesačníku slovenských evanjelikov Cirkevné 
listy. 
 

 
Na Fakulte managementu UK boli ocenení:  
 
Bc. Gabriela URBANOVÁ, študentka 1. roka štúdia v magisterskom študijnom programe 

medzinárodný manažment.  
Popri úspešnom štúdiu sa aktívne spolupodieľa na kreovaní a skvalitňovaní fakultnej 
výučby nemeckej verzie študijného programu medzinárodný manažment. Fakultu, 
Univerzitu Komenského i Slovenskú republiku reprezentovala na viacerých 
medzinárodných študentských konferenciách. Bola to napríklad UNICA Students 
Conference v Ríme, pod názvom: Europe trough Student Eyes, ktorej výsledkom bola 
takzvaná Rímska deklarácia, adresovaná Európskej komisii. Ako jediná aktívna 
zástupkyňa zo Slovenska sa zúčastňovala aj na konferencii European Student Congress; 
Student for Europe v Krakove, zorganizovanej na tému: United, Unique – searching for 
a European Identity.  

Bc. Alica NAGYOVÁ , študentka 2. roka magisterského študijného programu manažment.  
V spolupráci s belgickou Ghent Universiteit sa úspešne zapojila do výskumu inovatívnych 
spôsobov financovania malých a stredných podnikov v Belgicku. Dobré meno svojej 
univerzity a fakulty prezentovala aj v rámci výskumného projektu na tému: Bonds 
or Stocks? An Analysis of Optimal Long-Term Investment Strategies in the UK, riešeného 
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tiež na univerzite v Belgicku. K práci bol poskytnutý komentár svetového odborníka v 
danej oblasti,  profesora Ľuboša Pastora, ktorý pôsobí na Univerzity of Chicago Booth 
School of Business. Alica Nagyová, ako vynikajúca, ambiciózna študentka, má všetky 
predpoklady pokračovať v ďalšom štúdiu aj v zahraničí. 

Bc. Rastislav MOLNÁR, študuje 2. rok magisterský študijný program manažment.  
Ocenenie získava za veľmi zodpovedný prístup k štúdiu a vynikajúce výsledky v oblasti 
tvorby kompletného výskumu od základných matematických modelov až po najvyšší 
stupeň záťažových modelových testov. Túto tematiku spracováva v rámci diplomovej 
práce s názvom Great Companies. Výsledky jeho doterajšieho výskumu, realizovaného 
v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami v Holandsku, už boli použité v rámci odborného 
článku, ale tiež v dizertačnej práci zahraničného doktoranda. Rastislav Molnár sa aktuálne 
zúčastňuje odbornej stáže v spoločnosti HP Česká republika, kde v štádiu funkčnej 
špecifikácie realizuje projekt sociálnej siete určenej na zdieľanie vedomostí. 
 

 
Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK ocenenie prevzali:  
 
študent 3. roka štúdia v bakalárskom študijnom programe sociálna a pracovná psychológia, 
Matúš KONEČNÝ.  

Je mimoriadne aktívny, kvalitou svojej práce prevyšujúci ostatných študentov. Disponuje 
vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri riešení zadaných odborných úloh, čo 
oceňujú aj jeho pedagógovia. Úroveň jeho seminárnych prác spĺňa tie najprísnejšie kritériá 
hodnotenia. Vlastný náhľad na spôsoby riešenia dokáže prezentovať na vysokej odbornej 
úrovni. Popri štúdiu sa angažuje aj v stavovskej organizácii psychológov. Pravidelne sa 
podieľa na príprave vedeckých konferencií pod názvom Psychologické dni, ktoré 
organizuje Slovenská psychologická spoločnosť v spolupráci s českomoravskou.  
 
 
 

Ocenení pedagógovia 
 
 
Na návrh dekana Lekárskej fakulty UK ďakovné listy prevzali: 
 
doc. MUDr. Peter STANKO, CSc. – je dlhoročným pracovníkom fakulty, pôsobiacim 

na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie. Svoje vedomosti a odborné vedecké 
skúsenosti odovzdáva študentom zubného lekárstva už takmer celé štvrťstoročie. Vyučuje 
predmety zamerané na stomatochirurgiu a vedie viaceré diplomové i dizertačné práce. 
Významným spôsobom sa podieľa na klinickom výskume v oblasti orofaciálnej onkológie 
a preprotetických rekonštrukcií, pričom aktuálne sa špecializuje na oblasť využitia 
kmeňových buniek v rámci sekundárnej chirurgie pacientov s rázštepom podnebia a pery. 
V domácich i zahraničných vedeckých časopisoch publikoval množstvo odborných 
príspevkov s bohatým citačným ohlasom.  

MUDr. Katarína BABINSKÁ, PhD. – pracuje vo Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty 
UK. V rámci výučby zabezpečuje výberové prednášky z fyziológie krvi, respirácie, 
metabolizmu a výživy, vedie praktické cvičenia z fyziológie pre študentov medicíny 
v slovenskom aj v anglickom jazyku. Vo svojej vedecko-výskumnej praxi sa venuje 
rôznym aspektom humánnej výživy; v ostatnom čase predmetom jej výskumu je najmä 
účinok probiotík na intestinálnu mikrobiálnu flóru autistických detí. Na výsledky výskumu 
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nadväzuje aj jej bohatá publikačná činnosť. Doktorka Babinská je svojimi študentmi 
hodnotená ako excelentná odborníčka i pedagogička, ktorej nechýba morálny a ľudský 
rozmer, preto je pre svojich mladých kolegov veľkým príkladom.  

doc. MUDr. Peter VALKOVI Č, PhD. – od ukončenia základného medicínskeho štúdia 
pôsobí na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty UK. Je mimoriadne aktívnym 
pedagogickým a vedeckým pracovníkom, ktorý svoje vedomosti a skúsenosti z oblasti 
neurlógie sprostredkováva svojim študentom v slovenskom i anglickom jazyku. Vedie 
viaceré diplomové práce a v súčasnosti aj jednu dizertačnú. Podieľa sa na riešení 
výskumných úloh so zameraním na extrapyramídové ochorenia a výsledky svojej vedeckej 
práce pravidelne publikuje. Je spoluautorom knihy s názvom: Parkinsonova choroba 
a autorom mnohých ďalších odborných príspevkov v domácich i zahraničných vedeckých 
periodikách. 

 
  
Na návrh dekana Právnickej  fakulty UK ďakovné listy prevzali: 
 
prof. JUDr. Mária PATAKYOVÁ, CSc. – pedagogicky pôsobí na Katedre obchodného, 

finančného a hospodárskeho práva a momentálne zastáva aj funkciu prorektorky univerzity 
pre legislatívu. Poďakovanie si zasluhuje najmä jej významný podiel na rozvoji 
medzinárodných vzťahov, osobitne na zásadnom rozšírení bilaterálnych zmlúv, 
umožňujúcich našim študentom vzdelávať sa na zahraničných univerzitách. Veľkou 
mierou prispela k transparentnosti výberového konania v rámci programu LLP/Erasmus 
vypracovaním a uplatňovaním jeho pravidiel. Zaslúžila sa o podstatné rozšírenie počtu 
predmetov vyučovaných v cudzom jazyku. Pani profesorka je známa svojou osobnou 
angažovanosťou a ľudským prístupom k študentom, a aj preto je medzi nimi veľmi 
obľúbená.  

JUDr. Eduard BURDA, PhD. – je odborným asistentom na Katedre trestného práva, 
kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK.  
Ocenenie získava predovšetkým za úspešné uplatňovanie aktivizujúcich a motivujúcich 
metód vo výučbe predmetov z oblasti trestného práva. O kvalite jeho pedagogického 
pôsobenia svedčí aj umiestnenie v rámci ankety hodnotenia vyučujúcich za uplynulý 
akademický rok, keď ho študenti svojím hlasovaním označili za najlepšieho pedagóga 
fakulty. V súčasnosti si plní tiež povinnosti predsedu Akademického senátu Právnickej 
fakulty UK.  

 
 
Na návrh dekana Filozofickej fakulty UK ďakovné listy prevzali: 
 
prof. Mgr. Jana BENICKÁ, PhD. – pôsobí ako vysokoškolská učiteľka vo funkcii 

profesorky na Katedre východoázijských štúdií. Špecializuje sa na dejiny čínskej filozofie, 
náboženstvá Číny, čínsku stredovekú buddhistickú filozofiu a jazyk textov písaných 
v stredovekej čínštine. V tejto oblasti aj publikuje, predovšetkým v zahraničných 
odborných periodikách. Veľmi aktívna je aj ako prodekanka pre medzinárodné vzťahy 
a koordinátorka mobilít študentov. Zaslúžila sa o vybudovanie kvadrilaterálnej spolupráce 
filozofických fakúlt štyroch stredoeurópskych univerzít, pričom bol vytvorený spoločný 
magisterský študijný program Stredoeurópske štúdiá a pripravená spoločná edícia Pontes 
academici.  

Mgr. Eva BACHLETOVÁ, PhD.  – publicistka, spisovateľka a vysokoškolská učiteľka 
na Katedre žurnalistiky, vedie mediálne ateliéry zamerané na tlač a internet. Realizuje 
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prednášky z oblasti teórie rozhlasových žánrov, rozhlasovej publicistiky a tvorivého 
spracovania textov. Pod jej odborným vedením vznikol študentský internetový magazín 
žurnalistiky Webjournal.sk a internetové študentské rádio s názvom Radioaktiv.sk. 
V ostatných mesiacoch sa významnnou mierou podieľala na medializácii osláv 90. výročia 
vzniku fakulty, tak v domácich, ako aj v zahraničných – predovšetkým krajanských 
médiách. Popri pedagogickej činnosti intenzívne spolupracuje so Slovenským rozhlasom 
a publikuje odborné články, zamerané na spoločenské, filozofické a etické aspekty 
pôsobenia médií, ale tiež poéziu, prózu a duchovné úvahy.  

doc. Mgr. Juraj HAMAR, PhD. z Katedry estetiky Filozofickej fakulty – je mimoriadne 
všestranne orientovanou osobnosťou. Jeho umelecké aktivity presahujú rámec Filozofickej 
fakulty i celej univerzity. Od začiatku svojej pedagogickej praxe sa intenzívne snaží 
zapájať študentov aj do mimoškolskej činnosti a vytvárať im možnosť spolupráce 
pri rôznych umeleckých akciách a programoch. K 90. výročiu vzniku Filozofickej 
fakulty pripravil koncepciu multižánrového programu s názvom Dies academicus, ktorý by 
sa mal stať na pôde fakulty tradíciou. Už niekoľko rokov sa podieľa aj na organizovaní 
Letnej školy Studia Academica Slovaca. Pedagogické a umelecké aktivity docenta Hamara 
podčiarkuje aj publikačná činnosť – je autorom dvoch samostatných monografií 
a niekoľkých desiatok odborných článkov, pôvodných vedeckých štúdií a umelecko-
dokumentárnych filmov.  

Mgr. Daniela HRNČIAROVÁ, PhD. – je odborná asistentka na Katedre všeobecných dejín. 
Predmetom jej vedeckého výskumu sú dejiny raného novoveku s dôrazom na francúzske 
a anglické dejiny, ale aj cirkevné dejiny, dejiny práva a azylové právo. Vyučuje latinský 
jazyk pre historikov a venuje sa odborným prekladom latinských historických textov. 
Jej práca so študentmi zahŕňa aj oblasť študijnej agendy – pôsobí ako študijná poradkyňa, 
členka rozvrhovej komisie a participuje na aktualizácii študijných programov. 
Pre študentov histórie organizačne zabezpečuje každoročné domáce i zahraničné exkurzie.  

 
 
Na návrh dekana Prírodovedeckej fakulty UK ďakovné listy prevzali: 
 
doc. RNDr. Marta SALIŠOVÁ, CSc. – pôsobí na Katedre organickej chémie. Ako skúsená 

pedagogička už mnoho rokov popularizuje chémiu aj prostredníctvom spolupráce 
na príprave a organizácii Chemickej olympiády a Letnej školy úspešných riešiteľov 
chemickej olympiády na Slovensku i v zahraničí. Je koordinátorkou medzinárodných 
vzdelávacích projektov TEMPUS, COST a ECTN a v rámci projektu ERASMUS sa podieľa 
na organizovaní výmenných pobytov študentov organickej a bioorganickej chémie 
na významných európskych univerzitách. Pani docentka sa významnou mierou zaslúžila aj 
o zisk známky kvality „Chemistry Eurobachelor“, ktorou bola ocenená výučba 
v študijnom programe chémia na Prírodovedeckej fakulte UK.  

doc. RNDr. Miloslav KHUN, CSc. z Katedry geochémie – poďakovanie si zaslúži 
predovšetkým za svoju dlhoročnú obetavú prácu vo funkcii prodekana pre doktorandské 
štúdium. Veľkou mierou prispel k sformovaniu koncepcie, filozofie a vízie tretieho stupňa 
vysokoškolského vzdelávania na fakulte. Výsledok úspešnej aproximácie tejto oblasti 
s moderným európskym ponímaním doktorandského štúdia sa v súčasnosti prejavuje aj 
v excelentnosti postavenia Prírodovedeckej fakulty. Z hľadiska kvality aj kvantity „PhD. 
štúdia“ patrí k špičke slovenského vysokého školstva. Obrovský podiel na tomto úspechu 
má práve pán docent Khun.  
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doc. RNDr. Roman PAŠTEKA, PhD. – pracuje na Katedre aplikovanej a environmentálnej 
geofyziky. Patrí medzi aktívnych, vekom mladších, ale už skúsených pedagógov, ktorí 
dokážu veľmi úspešne zviditeľňovať univerzitu a fakultu v oblasti popularizácie vedy aj 
na medzinárodnej úrovni. Ako príklad môžeme uviesť prezentáciu výsledkov 
geofyzikálneho prieskumu v archeologickej lokalite svetového kultúrneho dedičstva 
Newgrange v Írsku, či intenzívnu spoluprácu s univerzitami v Nemecku, Taliansku, 
Rakúsku a v Turecku pri príprave a koordinácii letných škôl. Popri bohatej prednáškovej 
činnosti aj v rámci seminárov a konferencií pre stredoškolských učiteľov fyziky, aktuálne 
tiež pripravuje podklady pre akreditáciu nového bakalárskeho študijného programu 
Geoarcheológia.  

 
 
Na návrh dekanky Pedagogickej fakulty UK ďakovné listy prevzali: 
 
prof. PhDr. Ondrej SLIACKY, CSc.  – významný slovenský literárny historik, renomovaný 

odborník v oblasti literatúry pre deti a mládež, ktorý pôsobí na Katedre slovenského jazyka 
a literatúry. Popri dlhoročnej pedagogickej práci sa systematicky venuje výskumu 
literárno-historickej reflexie písanej tvorby pre deti a mládež, predovšetkým slovenských 
ľudových rozprávok. Je autorom viacerých slovníkových a encyklopedických diel s touto 
tematikou. V jeho bohatej literárnej tvorbe nájdeme poviedkové knihy, množstvo 
televíznych a rozhlasových hier pre deti i dospelých, ale aj literárne štylizácie folklórnych 
textov a vybraných segmentov Biblie. Pán profesor sa v tomto roku dožíva významného 
životného jubilea a my sa radi pripájame k jeho gratulantom.  

prof. RNDr. Oto MAJZLAN, PhD. – je vysokoškolským učiteľom vo funkcii profesora 
na Katedre biológie, kde pôsobí už dvadsať rokov. Vo svojej vedecko-pedagogickej 
činnosti sa orientuje predovšetkým na oblasť entomológie a ekológie. Je zodpovedným 
riešiteľom niekoľkých vedeckých grantov, zameraných na ekológiu hmyzu v prírodných 
podmienkach. Výsledky svojho výskumu pravidelne prezentuje na vedeckých 
konferenciách a publikuje v domácich i zahraničných odborných periodikách. Autorsky sa 
podieľal aj na viacerých učebných textoch pre študentov biológie. Zaslúžil sa 
o skvalitnenie podmienok výučby, a to modernizáciou laboratórneho vybavenia fakulty 
a inováciou učebných postupov. Pán profesor pôsobil uplynulých osem rokov aj vo funkcii 
dekana. Fakulta bola jeho zásluhou stabilizovaná a viaceré študijné programy prešli 
procesom skvalitňujúceho rozvoja.  

prof. Mgr. Stanislav ZAMBORSKÝ, ArtD. – je dlhoročným pracovníkom Katedry 
hudobnej výchovy a medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti hudobného umenia. 
Vo svojej bohatej pedagogickej praxi vychoval viacerých skvelých interpretov 
i  pedagógov klavírnej hudby. Sám pôsobí ako koncertný umelec na domácej i zahraničnej 
scéne a pravidelne realizuje hudobné nahrávky pre Rozhlas a televíziu Slovenska. Aj týmto 
spôsobom úspešne prezentuje Pedagogickú fakultu i našu univerzitu. Široké teoretické 
znalosti a odborné skúsenosti zúročil vo svojej monografii Hudba klavíra, ktorá je medzi 
jeho publikáciami najnovším prírastkom.  

 
  
Na návrh dekana Farmaceutickej fakulty UK ďakovné listy prevzali: 
 
doc. RNDr. Mária STANKOVI ČOVÁ, CSc. – patrí k najskúsenejším pedagogickým 

a vedecko-výskumným pracovníkom fakulty. Už štyridsať rokov pôsobí na Katedre 
farmaceutickej chémie a počas tohto obdobia vyškolila a odborne pripravila množstvo 
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absolventov magisterského, rigorózneho i doktorandského štúdia. Špecializuje sa 
na molekulové základy vývoja liečiv, farmaceutickú chémiu a analýzu chemických liečiv. 
Je spoluautorkou viacerých skrípt a vedeckých monografií z tejto oblasti farmaceutických 
vied. Takmer desaťročie pracovala aj ako pedagogická poradkyňa pre študentov. 
Jej pôsobenie bolo hodnotené študentmi aj vedením katedry vždy veľmi pozitívne.  

PharmDr. Peter KŘENEK, PhD. – je odborný asistent na Katedre farmakológie 
a toxikológie. Napriek svojmu mladému veku disponuje vysokou odbornosťou, 
pedagogickými a edukačnými kvalitami, za čo právom požíva rešpekt svojich kolegov 
i uznanie študentov. Takmer tri roky strávil v Belgicku, na študijných pobytoch 
v Laboratóriách farmakologického výskumu na Université catholique de Louvain 
v Bruseli, kde získal cenné poznatky a skúsenosti. Ako jeden z lídrov na pracovisku ich 
v súčasnosti úspešne uplatňuje vo svojej vedecko-výskumnej práci i v rámci publikovania 
odborných príspevkov v domácich i zahraničných karentovaných časopisoch.  

 
 
Na návrh dekana Fakulty telesnej výchovy a športu UK ďakovné listy prevzali: 
 
doc. PaedDr. Helena MEDEKOVÁ, PhD. – na fakulte pôsobí už viac ako štyri desaťročia, 

aktuálne na Katedre športovej edukológie a športovej humanistiky. Je docentkou 
v študijnom odbore športová kinantropológia, garantkou študijného programu šport 
a zdravie. V rámci vedecko-výskumnej činnosti je zodpovednou riešiteľkou grantových 
projektov VEGA a KEGA, zameraných na problematiku pohybovej aktivity telesného 
rozvoja detí a mládeže. Jej publikačná činnosť zahŕňa viac ako dvesto odborných 
príspevkov s bohatým citačným ohlasom. Vedie viaceré magisterské i doktorandské práce. 
Pracovala ako predsedníčka Akademického senátu FTVŠ, členka vedeckej rady fakulty, 
a v súčasnosti pôsobí v redakčnej rade časopisu Telesná výchova a šport.  

prof. PaedDr. Tomáš KAMPMILLER, PhD. z Katedry atletiky – je vysokoškolský učiteľ 
vo funkcii profesora v odbore športová edukológia. Odborne garantuje habilitačné 
a inauguračné konanie v tomto odbore i viaceré študijné programy na fakulte. Jeho bohatá 
výskumná činnosť bola viackrát ocenená aj komisiou Európskej atletickej federácie. Ako 
skúsený pedagóg sa zaslúžil o vznik novej študijnej špecializácie: kondičný tréner 
vo výkonnostnom športe. Pod jeho trénerskou gesciou vyrástli dvaja slovenskí atletickí 
olympionici a vedením kondičných tréningov sa podieľal aj na úspechoch našich tenistiek. 
Svoje bohaté teoretické i praktické skúsenosti systematicky sprostredkováva ako člen 
redakčných rád zahraničných odborných časopisov, ale aj v rámci prednášok pre trénerov 
rôzneho zamerania.  

 
 
Na návrh dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine ďakovné listy prevzali: 
 
prof. MUDr. Rudolf HYRDEL, CSc. – pôsobí ako prednosta II. internej 

gastroenterologickej kliniky JLF a Univerzitnej nemocnice Martin. Je priekopníkom 
endoskopickej ultrasonografie na Slovensku a povereným odborníkom Ministerstva 
zdravotníctva SR pre gastroenterológiu a hepatológiu . Ocenenie získava za pôsobenie 
vo funkcii prodekana fakulty, ako aj za dlhoročnú úspešnú pedagogickú a vedeckú činnosť. 
Bol zodpovedným riešiteľom viacerých vedecko-výskumných projektov, viedol, aj 
aktuálne vedie doktorandské práce a zabezpečuje postgraduálnu doškoľovaciu činnosť 
v odbore gastroenterológia. Je členom redakčných rád viacerých odborných časopisov, 
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autorom niekoľkých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a množstva 
vedeckých prác, publikovaných v domácich i zahraničných karentovaných časopisoch.  

prof. MUDr. Lukáš PLANK, CSc.  z Ústavu patologickej anatómie JLF UK a Univerzitnej 
nemocnice Martin – patrí medzi významné lekárske osobnosti v odbore patologická 
anatómia. Zastáva funkciu hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor 
patológia a prezidenta Slovenskej spoločnosti patológov. Je členom mnohých ďalších 
odborných komisií a vedeckých rád. V minulosti pôsobil aj ako prodekan fakulty. 
Vo svojej vedecko-pedagogickej práci doviedol jedného spolupracovníka k získaniu titulu 
profesor, viacerých k obhajobe habilitačnej práce a je školiteľom doktorandov v študijnom 
programe patologická anatómia a súdne lekárstvo. Jeho publikácie zahŕňajú vedecké 
monografie, učebnice pre študentov i odborné články vo významných domácich 
i zahraničných vedeckých časopisoch.  

 
 
Na návrh dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK ďakovné listy prevzali: 
 
prof. RNDr. Daniel ŠEVČOVIČ, CSc., ktorý pôsobí na Katedre aplikovanej matematiky 

a štatistiky – je vynikajúcim, mimoriadne aktívnym vysokoškolským učiteľom. Disponuje 
prirodzeným pedagogickým talentom a svojej práci venuje maximálne úsilie. Vo výučbe 
dokáže veľmi účelne využiť všetky súčasné technické prostriedky, aby študentom 
sprostredkoval najnovšie poznatky v rámci svojej odbornosti. V študentských 
hodnoteniach vyučujúcich sa pravidelne umiestňuje na popredných miestach. Kvalita jeho 
pedagogickej práce je cenená aj za hranicami Slovenska, kde je často pozývaný prednášať. 
Je autorom viacerých odborných učebných textov, vyškolil desiatky doktorandov 
a diplomantov, z ktorých viacerí získali ocenenia za svoje práce.  

RNDr. Andrej BLAHO, PhD. z Katedry aplikovanej informatiky – patrí k špičkovým 
didaktikom v oblasti informatiky. Podieľal sa na vybudovaní viacerých študijných 
programov na fakulte, predovšetkým to bol základný kurz programovania 
pre informatikov, ktorý je medzi študentmi tradične hodnotený ako výnimočne kvalitný. 
Je autorom alebo spoluautorom viacerých významných edukačných programovacích 
prostredí a knižných publikácií o modernom programovaní pre deti a mládež, vydávaných 
nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy a Južnej Ameriky. Doktor Blaho je 
svojou erudovanosťou a nadšením pre prácu inšpiráciou pre učiteľov v praxi, pre svojich 
mladších kolegov, aj pre študentov a absolventov Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky.  

 
 
Na návrh dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK ďakovný 
list prevzal:  
 
ThDr. Pavol ZAHATLAN, PhD.  – ktorý pôsobí ako rektor Kňazského seminára 

a moderátor štúdia v Teologickom inštitúte bohosloveckej fakulty v Nitre. Ocenenie 
získava najmä za svoj dôsledný a zodpovedný prístup k práci, v ktorej úspešne využíva 
skúsenosti z dlhodobého pobytu v zahraničí. Zaslúžil sa o rozvoj intenzívnej odbornej 
spolupráce s rakúskym kňazským seminárom v Salzburgu, kde študenti našej univerzity 
majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia i pastoračnú prax. Doktor Zahatlan 
sa pravidelne zúčastňuje domácich i zahraničných odborných konferencií, zameraných 
predovšetkým na formáciu a vzdelávanie budúcich kňazov. Je nielen zanieteným 
pedagógom, ale aj vzorom osobného i kňazského života pre študentov.  
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Na návrh dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK ďakovný list prevzal: 
 
Mgr. František ÁBEL, PhD. – odborný asistent na Katedre Novej zmluvy a bývalý 

prodekan fakulty pre vzdelávaciu činnosť. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa 
zameriava na oblasť židovsko-kresťanského dialógu. Ako člen medzinárodnej spoločnosti 
Counsel on Christian Approaches to Defense and Disarmament sa zaoberá otázkami 
kresťanského prístupu k politickej situácii vo svete. Významnou mierou sa angažuje 
v oblasti medzináboženského dialógu, ako jednej z aktuálnych, kľúčových 
celospoločenských otázok v krajinách Európskej únie. Aktívne sa podieľa na organizovaní 
medzinárodných vedeckých konferencií na akademickej i cirkevnej pôde.  

 
 
Na návrh dekana Fakulty managementu UK ďakovné listy prevzali: 
 
Mgr. Lucia VIL ČEKOVÁ, PhD. z Katedry marketingu – patrí medzi kvalitných mladých 

učiteľov fakulty. Je autorkou výučbového rámca seminárov k povinnému predmetu 
marketing. Vybudovala tiež výberový predmet marketingová analytika, v ktorom 
študentom sprostredkováva najmodernejšie technológie v rámci marketingu. Výučbu 
realizuje v slovenskom i anglickom jazyku. Aktívne sa podieľa na riešení fakultných 
i medziuniverzitných grantov. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava 
na oblasť trvalo udržateľného rozvoja a výsledky publikuje doma i v zahraničí.  

Mgr. Emil WOJ ČÁK, PhD. – pracuje na Katedre manažmentu. Ocenenie získava 
predovšetkým za úspešné plnenie úloh, súvisiacich s riešením projektov VEGA a KEGA. 
Výsledky vedeckého výskumu pravidelne publikuje. Spoluautorsky sa podieľal na tvorbe 
viacerých učebných textov z oblasti manažmentu. Aktívne sa zúčastňoval na viacerých 
domácich i zahraničných odborných podujatiach. Je uznávaným, obľúbeným pedagógom, 
jeho prístup, ochota a všetko úsilie pri sprostredkovávaní nových vedomostí a podnecovaní 
tvorivého myslenia študentov je nimi samými dlhodobo hodnotené vysoko pozitívne.  

 
 
Na návrh dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK ďakovný list prevzal: 
 
doc. Ing. Vladimír MLYNAROVI Č, CSc. – pôsobí v Ústave verejnej politiky a ekonómie 

FSEV UK. Je popredným odborníkom v oblasti matematického modelovania 
ekonomických procesov. Ostatných dvadsať rokoch sa v rámci svojej výskumnej 
i pedagogickej činnosti intenzívne venuje modelovaniu finančných procesov, vrátane 
procesov vyplývajúcich z dnes toľko diskutovanej dôchodkovej reformy. Študenti sa 
pod jeho vedením oboznamujú aj so širšou oblasťou makroekonomického modelovania 
a pripravujú sa na samostatnú, tvorivú prácu v oblasti modelovania finančných procesov 
v bankovníctve aj v štátnej správe. K množstvu svojich doteraz publikovaných vedeckých 
prác minulý rok pripojil aj monografiu s názvom: Makroekonomická analýza, na ktorej sa 
podieľal spoluautorsky.  

 


