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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
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ZAČIATKY, SÚČASNOSŤ A SMEROVANIE
Univerzita Komenského v Bratislave sa svojím vznikom dňa 27. júna 1919 stala prvou vysokou školou, ktorá 
poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Vychovala celé generácie politikov, 
spoločenských dejateľov, vedcov, učiteľov a ďalších vzdelancov, ktorí sa uplatnili vo všetkých sférach a prispela 
tak k budovaniu a rozvoju Slovenskej republiky. V súčasnosti je to moderná európska univerzita, ktorá reaguje na 
súčasné výzvy a zároveň sa hlási k akademickým tradíciám.

ZAČIATKY, SÚČASNOSŤ A SMEROVANIE  9

Výtvarné návrhy prvých talárov podľa Josefa 
Vydru, zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

Prvý rektor UK Kristian Hynek,  
zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

Lanfranconiho vila, ktorá stála v priestoroch 
dnešnej Botanickej záhrady UK,  
zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

Udelenie čestného doktorátu Edvardovi Benešovi, 
zdroj: AUK, zbierka fotografií

Kristian Hynek  
Bol hlavným iniciátorom myšlienky vzniku 
Univerzity Komenského v Bratislave, 
jeden z jej spoluzakladateľov a následne 
jej prvým rektorom. Prezident ČSR 
Tomáš Garrigue Masaryk ho dňa 31. júla 
1919 vymenoval za profesora patológie 
a vnútorných chorôb pre Lekársku 
fakultu UK v Bratislave. Do funkcie 
rektora bol zvolený na prvom zasadnutí 
profesorského zboru Lekárskej fakulty UK, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 8. augusta 1919 
a vykonával ju v akademických rokoch 
1919/1920 – 1920/1921 a 1929/1930. 
Ako vedec sa zameriaval najmä na 
problémy hematológie, špeciálne na 
otázky zrážanlivosti krvi a sedimentácie 
červených krviniek.

Josef Vydra 
Výtvarné návrhy prvých talárov 
akademických hodnostárov UK 
v Bratislave vyhotovil prof. Josef Vydra 
podľa vzoru Karlovej univerzity v Prahe. 
V roku 1920 navrhol schváliť vyhotovenie 
talárov univerzitných hodnostárov prof. 
Antonín Spilka. Ich prvé použitie na pôde 
Univerzity Komenského v Bratislave 
sa uskutočnilo dňa 5. december 1923 
počas slávnostnej inštalácie prof. 

MUDr. Stanislava Kostlivého do úradu 
rektora univerzity. Slovo talár pochádza 
z latinčiny (talaris) a označuje zvláštne 
splývavé slávnostné rúcho úradných, 
akademických alebo cirkevných 
hodnostárov. Jeho nosenie predstavovalo 
vážnosť a stavovskú príslušnosť 
nositeľa a obradom, počas ktorých sa 
obliekalo, dodávalo slávnostný charakter 
a zdôrazňovalo ich význam. 

Grazioso Enea Lanfranconi  
Narodil sa v Taliansku v meštianskej 
rodine pochádzajúcej z Varese. Študoval 
v Miláne a v roku 1867 prišiel so svojimi 
rodičmi do Bratislavy, kde sa natrvalo 
usadil. Zaoberal sa predovšetkým 
reguláciou Dunaja, bol zástancom 
vodného spojenia Dunaja s Rýnom, Odrou 
a Labe a na túto tému písal i teoretické 
práce. Na miestach, kde dnes stojí 
Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 
sa rozprestieral rozľahlý park okolo vily 
Graziosa Eneu Lanfranconiho, ktorá 
stála v priestoroch dnešnej Botanickej 
záhrady UK. Názov internátu Lafranconi 
je skomoleninou mena tohto talianskeho 
inžiniera a vynálezcu.

Eugen Suchoň 
Akademické fanfáry, počas ktorých 

vchádza akademický sprievod do auly 
na slávnostné promócie absolventov, 
zazneli prvýkrát pri udeľovaní čestného 
doktorátu JUDr. Edvardovi Benešovi. 
Stalo sa tak 21. apríla 1937. K pocte 
prezidentovi ich zložil hudobný skladateľ 
Eugen Suchoň práve na túto príležitosť 
a dňa 8. mája 1937 ich venoval Univerzite 
Komenského. Akademický senát ich 
na svojom zasadnutí 17. marca 1938 
vyhlásil za Akademické fanfáry Univerzity 
Komenského.

Juraj Hronec, Jozef Kaucký a Dionýz 
Ilkovič 
Na UK sa začala prednášať matematika 
a fyzika už v roku 1940, a to v rámci 
prírodovedeckej fakulty. Prvými 
profesormi pre odbor matematika sa 
stali riadni profesori SVŠT v Bratislave 
Juraj Hronec a Jozef Kaucký, pre odbor 
fyzika profesor Dionýz Ilkovič. Myšlienka 
vytvorenia samostatnej matematicko-
fyzikálnej fakulty nadobúdala svoje 
kontúry v polovici 70. rokov 20. storočia. 
Priestorové podmienky pre činnosť 
budúcej fakulty boli priaznivé vďaka areálu 
v Mlynskej doline. Matematicko-fyzikálna 
fakulta UK vznikla dňa 1. septembra 1980 
odčlenením z Prírodovedeckej fakulty UK.

PÄŤ VYBRANÝCH OSOBNOSTÍ Z HISTÓRIE



AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
 
O ochorení COVID-19 sme už v tomto akademickom roku 
vedeli viac, a preto sme si mohli za dodržania príslušných 
nariadení dovoliť organizovať výučbu aj v prezenčnej forme. 
Fakulty organizovali v zimnom semestri výučbu kombinovane. 
Ak im to ich kapacitné možnosti umožnili, niektoré semináre 
sa konali prezenčne a iné online. Internáty sa nám podarilo 
udržať otvorené počas celého akademického roka, pričom sa 
opatrenia prispôsobili pandemickej situácii. V letnom semestri 
sme prešli na prevažne prezenčnú výučbu.

Univerzita pokračovala v proteste proti novele vysokoškolského 
zákona. Odmietla niektoré zásadné tézy predložené 
ministerstvom pre ich rozpor s princípmi akademickej 
samosprávy. 16. novembra 2021 zorganizovala Zodpovedný 
protest za slobodné univerzity spolu so Slovenskou 
technickou univerzitou, Radou vysokých škôl a Študentskou 
radou vysokých škôl, na ktorom sa zúčastnili tisícky ľudí. 
K výhradám vysokých škôl sa postupne pridávali viaceré úrady 
a organizácie. Opakované znižovanie výšky štátnej dotácie, 
výpadky iných príjmov počas pandémie a najmä radikálne 
zvýšenie cien energií zhoršili ekonomickú situáciu univerzít. 
Novelu s pozmeňujúcimi návrhmi napokon vláda v marci 2022 
schválila. 
Začiatkom roka 2022 prijala UK Plán rodovej rovnosti pre 
UK. Jeho cieľom je predísť rodovej diskriminácii. Plán iniciuje 
zmeny, ktoré povedú k vytváraniu otvoreného, podporujúceho 
a nediskriminujúceho prostredia pre všetkých zamestnancov 
a zamestnankyne, ako aj pre študentov a študentky UK a jej 
súčastí.
Vojnový konflikt na Ukrajine sa dotkol aj našich študentov 
a zamestnancov. Univerzita odmietla agresiu a podala 
pomocnú ruku študentom z Ukrajiny a ďalším, ktorých sa 
kríza dotkla. Dotknutým študentom odpustila poplatky za 
ubytovanie na internátoch, poskytla im mimoriadne štipendiá 
a uvoľnila kapacity na dočasné ubytovanie pre ich rodinných 
príslušníkov. Podporila ich formou stravy, asistenciou pri 
vybavovaní dokladov, organizovaním zbierok a ďalšími rôznymi 
dobrovoľníckymi aktivitami.
Jar priniesla aj niekoľko pozitívnych noviniek. 19. apríla 
univerzita znovu otvorila na Mlynoch UK legendárny a najstarší 
univerzitný klub na Slovensku UniK. Priestor prešiel celkovou 
rekonštrukciou. Ďalším novootvoreným priestorom je 
Informačné centrum UK so sídlom na Štúrovej 9 v blízkosti 
hlavnej budovy UK.
Kontroverzná novela vysokoškolského zákona komplikovala 
aj voľby kandidáta na rektora. Počas čakania na finálne znenie 
zákona sa Akademický senát UK rozhodol vyhlásiť voľby 18. 
mája.
Pozíciu napokon obhájil súčasný rektor Marek Števček.
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Informačné centrum bude miestom prvého kontaktu 
pre uchádzačov a uchádzačky o štúdium.

Vo voľbách kandidáta na rektora sa stretli Marek Števček 
a Daniel Olejár.

UK pokračovala v proteste proti novele 
vysokoškolského zákona.

Vojna na Ukrajine sa dotkla aj našich študentov  
a zamestnancov.
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SMEROVANIE

Za sto rokov sa Univerzita Komenského etablovala vo svojom priestore ako prvá a najväčšia univerzita na 
Slovensku. Do druhej storočnice vstúpila s jasným cieľom – udržať si dobré meno, neustále zvyšovať svoju prestíž 
v Európe i vo svete a rozvíjať kvalitu vzdelávania a vedeckej činnosti. Stratégia rozvoja Univerzity Komenského 
odráža zmeny vo vysokoškolskom a celospoločenskom prostredí na Slovensku i vo svete. Ich cieľom je 
posilniť postavenie najvýznamnejšej domácej univerzity a centra vedy na Slovensku a stať sa vyhľadávaným 
partnerom v medzinárodnom priestore vzdelávania a výskumu. UK záleží na tom, aby jej hlas mal dôležitú váhu 
v spoločenskom dianí krajiny. Preto je súčasťou jej dlhodobého zámeru rozvoja týchto desať cieľov. 

1. UK ako prestížna univerzita 
Univerzita poskytuje kvalitné vzdelávanie a motivuje k nemu aj svojich zamestnancov a študentov. Poskytuje širokú škálu študijných 
programov prepojených s vedeckou činnosťou a priebežne inovuje ich obsah. Prostredníctvom kontroly kvality zvnútra aj zvonku a spätnej 
väzby od študentov vyhodnocuje a zlepšuje úroveň vzdelávania. 

2. UK ako univerzita orientovaná na študenta 
Študenti sa podieľajú na riadení univerzity. Ich hlas, ako aj hlas absolventov je dôležitým podnetom na rozvoj a modernizáciu. Univerzita 
kontinuálne zlepšuje kvalitu bývania či podmienok na mimoškolskú a športovú činnosť študentov. Individuálne tiež pristupuje k ich 
špecifickým potrebám. 

3. UK ako univerzita s medzinárodným významom 
Vytvára a udržiava partnerstvá so zahraničnými univerzitami, osobitne v rámci aliancie ENLIGHT. Univerzita chce, aby pôsobenie na nej 
bolo atraktívne pre zahraničných profesorov a štúdium naďalej priťahovalo zahraničných študentov. Zároveň podporuje mobilitu domácich 
študentov a zamestnancov. 

4. UK ako miesto slobodného a tvorivého bádania 
Činnosť pracovníkov sa orientuje na originalitu, rigoróznosť, vplyv a kvalitu výskumu. Ciele výskumu si vedci vyberajú slobodne s ohľadom 
na prioritné oblasti. Univerzita buduje špičkové výskumné centrá a podporuje ochranu duševného vlastníctva jej pracovníkov. 

5. UK ako miesto excelentnosti vo vede a výskume 
Orientuje sa na publikovanie v najvýznamnejších časopisoch. Prepája svoj výskum so špičkovými medzinárodnými tímami a formuje nové 
tímy. Zohľadňuje progresívne trendy vo výskume a podporuje aktivity v oblasti patentov a inovácií. 

6. UK ako koordinátor transferu vedomostí do praxe 
Okrem vysokoškolského vzdelávania poskytuje vedomosti širšej verejnosti prostredníctvom podujatí, médií či publikácií. Prepája aktivity 
s inými univerzitami, zamestnávateľmi, podnikateľskými subjektmi i verejnoprávnymi inštitúciami. 

7. UK ako kvalitne riadená univerzita 
UK je riadená autonómne akademickou samosprávou. Jej orgány navzájom komunikujú v záujme rozvoja inštitúcie. Skvalitňuje 
administratívu a zvyšuje mieru jej elektronizácie. 

8. UK ako starostlivý zamestnávateľ 
Zabezpečuje zásluhový odmeňovací systém, je ústretová k rodine a rozvíja projekt univerzitnej škôlky. Univerzita podporuje kariérny 
a kvalifikačný rast zamestnancov. Zároveň buduje univerzitnú identitu. 

9. UK ako zodpovedný správca majetku 
Zodpovedne spravuje nehnuteľný majetok a realizuje investičné akcie. 

10. UK ako priestor pre spoločenskú zodpovednosť 
Komunikuje zásadné témy a postoje k celospoločenským a regionálnym otázkam. Aktívne šíri najnovšie výsledky vedy. Štátnym aj iným 
organizáciám poskytuje odbornú pomoc.
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20192012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UMIESTNENIE 
V REBRÍČKOCH

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

ACADEMIC RANKING OF WORLD 
UNIVERSITIES 2022 – tzv. Šanghajský 
rebríček 
UK dosiahla 701. – 800. miesto z viac ako 
2500 hodnotených univerzít. V hodnotení 
Global Ranking of Academic Subjects 
2022 sa UK umiestnila na 301. – 400. 
mieste vo fyzike a 401. – 500. mieste 
v klinickej medicíne.   

RUR – Round University Ranking
V hodnotení Round University Ranking 
2022 UK dosiahla 426. miesto z 1150 
hodnotených univerzít z 80 krajín.  

THE IMPACT RANKING
UK sa umiestnila na 601. – 800. mieste 
z 1406 univerzít zo 106 krajín celého 
sveta v projekte inovatívneho spôsobu 
hodnotenia univerzít, s ktorým prišiel THE 

(Times Higher Education). Rebríček sa 
sústredí na spoločenskú zodpovednosť 
vysokých škôl, reflektuje napĺňanie 17 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja podľa 
OSN. 

THE WUR (TIMES HIGHER EDUCATION 
WORLD UNIVERSITY RANKINGS)  
UK patrí 1001. – 1200. miesto z viac 
ako 1500 hodnotených vysokých škôl z 93 
krajín sveta.  

LEIDEN RANKING
UK sa umiestnila na 647. pozícii z 1225 
svetových univerzít pri hodnotení všetkých 
odborov. V hodnotení odborov dosiahla 
nasledovné umiestnenia: 547. miesto 
– biomedicínske a lekárske vedy, 556. 
miesto – fyzikálne vedy a technika, 580. 
miesto – vedy o Zemi a živej prírode, 
801. miesto – spoločenské a humanitné 
vedy a 931. miesto – matematika 
a matematická informatika.  

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS
UK obsadila v najnovšej edícii 651. – 700. 
priečku z viac ako 1400 hodnotených 
najlepších inštitúcií sveta z takmer 100 
krajín. Oproti predošlej edícii sa stala 
najlepšie hodnotenou slovenskou vysokou 
školou.  

CWUR (CENTER FOR WORLD UNIVERSITY 
RANKINGS) 
UK patrí 630. miesto v rebríčku CWUR, 
čím sa zaradila medzi 3 % najlepších škôl 
na svete. V tomto najväčšom svetovom 
rebríčku je najlepšie hodnotenou 
slovenskou vysokou školou.  

PERFORMANCE RANKING OF SCIENTIFIC 
PAPERS FOR WORLD UNIVERSITIES (NTU 
RANKINGS)
UK sa umiestnila na 701. – 750. pozícii 
z top 1200 univerzít, zo širšieho výberu 
viac ako 4000 vedeckých inštitúcií ESI (the 
Essential Science Indicators). V hodnotení 
prírodných vied sa UK umiestnila na 451. 
– 500. mieste a delenom 275. mieste vo 
fyzike.

UMIESTNENIE V REBRÍČKOCH  14

UMIESTNENIE UK Z CELKOVÉHO POČTU UMIESTNENÝCH UNIVERZÍT 
V REBRÍČKU RUR 
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Počet študentov UK Percentuálny podiel na študentoch SR 
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24 000

22 000

16%

14%
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DLHODOBÝ TREND PODIELU ŠTUDENTOV UK 

Univerzita Komenského 
v Bratislave ako najstaršia, 
najväčšia a najvýznamnejšia 
národná univerzita Slovenskej 
republiky zakladá svoju výučbu 
na vlastnej vedeckej činnosti, 
majúc ambíciu byť popredným 
centrom európskej vzdelanosti 
a univerzitou s medzinárodnou 
orientáciou. Svojich absolventov 
pripravuje tak, aby reprezentovali 
nielen najvyšší stupeň osobnej 
a profesionálnej kvality, ale 
i ľudskosti a humanizmu. Jej 
cieľom je zlepšovať vedecké 
a kultúrne výhľady spoločnosti 
a jej hospodársku prosperitu. 
Univerzita podporila aj komunitný 
aspekt študentského života, keď 
udelila študentským spolkom 
viac ako 25 000 eur. 

18%
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UK ponúkala v akademickom roku 2021/2022 záujemcom o štúdium 
v bakalárskom, magisterskom, doktorskom aj doktorandskom 
stupni spolu 969 študijných programov, v ktorých má priznané právo 
udeľovať príslušný akademický titul. V porovnaní s predchádzajúcim 
rokom sa ponuka študijných programov zvýšila o 34. UK prijala 
10 285 študentov, do prvého roka štúdia sa zapísalo 7 430 študentov. 

Študenti 

Na 13 fakultách UK študovalo v roku 2021 vo všetkých stupňoch 
štúdia (bakalárskom, magisterskom, doktorskom a doktorandskom 
štúdiu) 22 890 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 2021 skoro 17 % všetkých vysokoškolákov, kým 
v roku 2008 to bolo len 12 %. 

Fakulta Bakalársky Magisterský/ 
doktorský Doktorandský Spolu

LF UK 0 3 194 379 3 573

PraF UK 1 708 713 92 2 513

FiF UK 1 733 992 231 2 956

PriF UK 1 347 553 357 2 257

PdF UK 1 527 785 50 2 362

FaF UK 14 983 61 1 058

FTVŠ UK 818 321 27 1 166

JLF UK 205 1 560 196 1 961

FMFI UK 843 323 197 1 363

RKCMBF UK 0 113 13 126

EBF UK 17 34 6 57

FM UK 1 436 819 201 2 456

FSEV UK 718 258 66 1 042

Spolu 10 366 10 648 1 876 22 890

POČET ŠTUDENTOV NA JEDNOTLIVÝCH  
FAKULTÁCH K 31. 10. 2021 

PraF

LF

FiF

PriF

PdF

FaF

FTVŠ

JLF

FMFI

RKCMBF

EBF

FM

FSEV

Magisterský/doktorskýBakalársky Doktorandský

25002000150010005000 35003000

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 nárast 
o 134 študentov na celkový 
počet 2994 zahraničných 
študentov, čo predstavuje 13,1 % 
všetkých študentov UK. Najviac 
zahraničných študentov študuje na 
lekárskych fakultách v Bratislave 
a v Martine a na Fakulte 
managementu UK. 

Významný vedecký potenciál 
predstavujú mladí vedci – 
doktorandi, ktorých UK pripravuje 
najviac na Slovensku – viac 
ako štvrtinu. Na UK v roku 2021 
študovalo 1876 doktorandov, čo 
tvorilo 28,6 % výkonu vysokých 
škôl na Slovensku. 

Fakulty počet 
študentov ženy cudzinci

LF UK 3 573 2 265 1 055 

PraF UK 2 513 1 458 95 

FiF UK 2 956 2 172 223 

PriF UK 2 257 1 579 171 

PdF UK 2 362 2 171 56 

FaF UK 1 058 852 91 

FTVŠ UK 1 166 318 26 

JLF UK 1 961 1 313 640 

FMFI UK 1 363 538 145 

RKCMBF UK 126 1 5 

EBF UK 57 28 8 

FM UK 2 456 1 389 357 

FSEV UK 1 042 722 122 

SPOLU 22 890 14 806 2 994 

doktorandi

379 

92 

231 

357 

50 

61 

27 

196 

197 

13 

6 

201 

66 

1 876 

CELKOVÝ POČET ŠTUDENTOV, Z TOHO ŽENY, CUDZINCI  
A DOKTORANDI NA JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH UK V ROKU 2021
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ÚSPECHY ŠTUDENTOV

Lifbee Academy – Medicínsko 
technologické projekty
Michal Paulovič, študent prvého ročníka 
Prírodovedeckej fakulty UK v odbore 
medicínska biológia, pôsobí v tíme Comfy, 
ktorý vyhral dňa 11. februára 2022 prvé 
miesto v medicínsko-technologických 
projektoch v Libfee Academy. Projekt sa 
týka respirátora, ktorý je 100 % rozložiteľný 
v prírode. Používa sa na dlhodobé nosenie 
vďaka biopolymérom a je vhodný pre 
viaceré profesie. 

Research Challenge 2022  
Dňa 16. februára 2022 sa konal tretí 
ročník CFA Research Challenge. V prvom 
kole tímy vypracovali písomný report, 
ktorého obsahom bola analýza firmy 
Asseco, finančná analýza, valuácia, 
analýza rizík a investičné odporúčanie. 
V druhom kole nasledovala prezentácia 
a obhajoba výsledkov v anglickom jazyku 

pred porotou zloženou z odborníkov 
z finančného sektora. Univerzitu 
reprezentovali študenti z Filozofickej 
fakulty UK v zložení: Jakub Čižnár, 
Vivien Klučka, Lenka Košútová, Adriana 
Leginusová a Peter Ondrušek. Tímu sa 
v súťaži výborne darilo a suverénne v nej 
zvíťazili.

Študentská osobnosť Slovenska
Dňa 8. apríla 2022 si v Pálffyho paláci 
prevzali ocenenie laureáti 17. ročníka 
súťaže Študentská osobnosť Slovenska. 
Podujatie sa organizuje pod záštitou 
prezidentky SR Zuzany Čaputovej a pod 
odbornou garanciou Slovenskej rektorskej 
konferencie a Slovenskej akadémie 
vied. Odborná porota tento rok vyberala 
úspešných študentov a mladých vedcov 
zo 102 nominácií v 13 kategóriách. 
Študentskou osobnosťou Slovenska za 
akademický rok 2021/2022 v kategórií 
farmácia sa stala Michaela Matušková 
z Farmaceutickej fakulty UK. Samuel Baláž 

z Fakulty telesnej výchovy a športu UK sa 
stal najlepším študentom v kategórii šport.

Veľvyslanectvo mladých
Dňa 17. júna 2022 v Bratislave sa 
uskutočnil už 12. ročník projektu 
Veľvyslanectvo mladých. Prihlásiť sa 
mohli študenti stredných a vysokých škôl, 
ktorí predstavili a zrealizovali svoj projekt. 
Vysokoškolskí študenti si museli poradiť 
s témou Zlepšenie ekonomickej situácie 
v oblasti hospodárstva, zdravotníctva, 
s dôrazom na cestovný ruch na Slovensku. 
Prvé miesto a víťaznú palmu si odniesol 
Dominik Kudlubiak z Lekárskej fakulty 
UK. Študent vytvoril projekt Civilizačné 
ochorenie a znížená výkonnosť aktívnych 
ľudí v dôsledku znečisteného ovzdušia. 
Predstavil špeciálny respirátor, určený 
športovcom, ktorí športujú v mestách. 
Respirátor má za úlohu zachytávať 
škodlivé častice, ktoré sa nachádzajú 
v ovzduší. 

150

100

50

PraFLF FiF PriF PdF FaF FTVŠ JLF FMFI
RKCMBF EBF FM FSEV

vyslaní študenti prijatí študenti

AKADEMICKÁ MOBILITA ŠTUDENTOV V ROKU 2021
V rámci multilaterálnych zahraničných vzťahov sa UK zapája do programov centrálnej Európy, ako napr. CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko, ako 
aj do programov Európskej únie. Z hľadiska kvantitatívnych ukazovateľov dominuje spolupráca v rámci európskeho programu Erasmus+.

Víťazka kategórie farmácia Michaela Matušková a Samuel Baláž, víťaz kategórie šport, v súťaži 
Študentská osobnosť Slovenska.

Projekt rozložiteľného  
respirátora zvíťazil.

Respirátor pre športovcov vyhral  
vo Veľvyslanectve mladých.
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ABSOLVENTI

Vysokoškolské štúdium na fakultách 
UK v akademickom roku 2020/2021 
ukončilo 5399 absolventov všetkých 
stupňov vzdelávania. Akademický 
titul „doktor medicíny“ získalo 627 
absolventov, akademický titul „magister“ 
2216, titul „bakalár“ 2253 absolventov 
a akademický titul „philosophiae doctor“ 
303 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 2021 
sa v slovenskom jazyku a odborných 
predmetoch v slovenskom jazyku 
vzdelávalo 295 študentov z takmer 48 
krajín sveta. 

PODIEL ŠTUDENTOV UK
NA CELKOVOM POČTE
ŠTUDENTOV V SR

PODIEL DOKTORANDOV UK
NA CELKOVOM POČTE 
DOKTORANDOV V SR

PODIEL ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV
UK NA CELKOVOM POČTE
ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV V SR

16,8 %
(22 890)

28,9 %
(1 876)

21,4 %
(2 994)

100 %
(136 646)

100 %
(6 482)

100 %
(14 006)

UK
UK UK
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Letné školy 

Jubilejný 20. ročník Detskej Univerzity 
Komenského sa tento rok z dôvodu 
rekonštrukcie Divadla Aréna konal 
v Radošinskom naivnom divadle. Počas 
letných mesiacov júl a august si deti 
vypočuli prednášky najmä vedcov z UK 
a zo SAV. Okrem prednášok sa deti mohli 
zapojiť do rôznych workshopov, exkurzií, 
výletov či návštev kultúrnych podujatí. Po 
absolvovaní minimálne šiestich prednášok 
si na slávnostnej promócii v Aule UK 
prevzali diplom absolventa.

Centrum ďalšieho vzdelávania UK 
zorganizovalo už 32. ročník Letnej 
univerzity slovenského jazyka a kultúry 
pre krajanov. Uskutočnila sa dištančnou 
formou, a to v dňoch 11. – 22. júla 2022. 
Motto tohto ročníka bolo inšpirované 

Ľudovítom Štúrom: „Kto žije duchom, 
v tom žije celý svet a on v celom svete.“ 
Cieľom letnej univerzity je získať 
a zdokonaliť komunikačné a jazykové 
kompetencie v slovenčine a spoznať 
rozmanitosť kultúry Slovenska.

Fakulta managementu UK organizovala 
letnú školu 2022 s názvom Game theory 
as a marketing tool. Absolvovaním kurzu 
získali hráči základné znalosti z rôznych 
oblastí teórie hier a ich uplatnení 
v marketingu. Letná škola sa konala od 
27. júla do 5. augusta 2022 a študenti za 
ňu mohli získať 3 kredity. Do programu sa 
zapojili univerzity z Erasmus+. Kurz bol 
zdarma a zúčastnilo sa ho 20 študentov. 

Prihlásení do Letnej školy slovenského 
jazyka a kultúry Studia Academica 
Slovaca si tento rok mohli vybrať štúdium 

v dištančnej alebo prezenčnej forme. 
Online forma sa konala od 1. do 13. 
augusta 2022 a prezenčná forma sa 
začala už o deň skôr. Najstaršiu letnú 
univerzitu organizuje Filozofická fakulta 
UK už po 58. krát. Pripravené boli rôzne 
jazykové semináre, konverzácie či 
prednášky. 

V dňoch od 1. do 4. augusta sa uskutočnil 
12. ročník Letnej Bratislavskej univerzity 
pre seniorov. Prednášky sa konali 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
v Bratislave. Prihlásení si mohli vypočuť 
prednášky o bezpečnosti na internete 
či o verejných priestoroch v Bratislave – 
Brownfieldoch. Oľga Belešová moderovala 
diskusiu o sebarealizácii a dobrovoľníctve 
seniorov, ale vypočuť si mohli aj prednášku 
o J. K. Mertzovi, gitarovom virtuózovi 
a skladateľovi. 
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Podľa stupňa štúdia

Bc. 191 

Mgr. 157 

Dr. 250 

Spojené Bc. a Mgr. štúdium 7 

Profesne orientované štúdium 6 

Spolu 611 

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

Workshop študentov  
Detskej Univerzity Komenského. 

Foto: Peter Chvostek 



VEDA 
A VÝSKUM
UK patrí k najvýznamnejším 
vedeckovýskumným inštitúciám 
na Slovensku nielen čo sa týka 
počtu tvorivých pracovníkov, 
ale aj podľa schopnosti 
získavať finančnú podporu 
vedeckého bádania a napokon aj 
v dosiahnutých výsledkoch. 

PROJEKTY A GRANTY

Z prostriedkov štátnej dotácie boli 
v roku 2021 financované projekty UK 
v celkovom objeme 11,84 mil. eur. 
Najväčšou mierou sa na financovaní 
projektov na UK podieľala Agentúra 
na podporu výskumu a vývoja (APVV), 
s podporou ktorej pracovníci UK v roku 
2021 riešili 261 vedeckých a aplikovaných 
projektov na 13 fakultách UK a vybraných 
súčastiach v celkovom objeme 6,7 mil. 
eur. V porovnaní s uplynulým rokom 
ide o nárast počtu projektov, ale došlo 
k zníženiu 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), ktorá́ v roku 2021 podporila 353 
vedeckých projektov UK. Výsledky roka 
2021 ukazujú́, že zvýšil počet riešených 
projektov a takisto vzrástol aj objem 
získaných finančných prostriedkov. 

VÝVOJ POČTU A OBJEMU DOTÁCIE PROJEKTOV APVV V OBDOBÍ 2012 – 2021 (V TIS. EUR) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 106 135 123 161 176 213 231 244 244 261 

BV 3 109 3 849 4 095 4 107 4 945 6 138 6 314 7 012 6 834 6 661 

KV 70 0 0 0 0 0 0 0 549 30 

Spolu 3 179 3 849 4 095 4 107 4 945 6 138 6 314 7 012 7 383 6 691 

Fakulta Počet

PriF UK 79 

LF UK 43 

FMFI UK 33 

FiF UK 27 

JLF UK 17 

FaF UK 11 

PraF UK 15 

FSEV UK 12 

UVP 10 

FM UK 5 

PdF UK 4 

FTVŠ UK 3 

EBF UK 1 

RKCMBF UK 1 

SPOLU 261 

POČET PROJEKTOV APVV

VÝVOJ POČTU A OBJEMU DOTÁCIE PROJEKTOV VEGA V OBDOBÍ 2012 – 2021 (V TIS. EUR) 

VEDA A VÝSKUM  23

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 295 371 357 329 340 349 343 344 325 353 

BV 1 765 2 031 2 289 2 302 2 342 2 683 2 768 3 092 3 371 3 532 

KV 422 229 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 2 187 2 260 2 289 2 302 2 342 2 683 2 768 3 092 3 371 3 532 

Meteorický dážď roja Tau Herkulíd,  
zdroj: Róber Barsa-Mt Graham Observatory



 

  

Kategória/
Fakulta

AAA, 
AAB, 
ABA, 
ABB

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

FAI ADC,  
BDC

ADD,  
BDD

CDC,  
CDD

ADM, 
ADN, 
AEM,  
AEN

BDM, 
BDN,  
CBA, 
CBB

Ostatné Spolu

LF UK 8 25 11 221 10 0 220 3 1 311 1 809

PraF UK 48 11 26 1 1 0 19 0 773 879

FiF UK 37 58 56 20 9 0 77 2 1 055 1 314

PriF UK 19 39 3 425 25 0 156 1 839 1 507

PdF UK 19 46 23 1 1 0 16 0 450 556

FaF UK 0 9 1 74 1 0 23 0 210 318

FTVŠ UK 3 4 4 25 1 0 27 0 135 199

JLF UK 4 18 7 145 5 0 117 6 534 836

FMFI UK 6 17 12 280 5 0 42 0 376 738

RKCMBF UK 3 4 2 1 0 0 2 0 76 88

EBF UK 2 2 4 0 0 0 1 0 77 86

FM UK 12 12 7 39 1 0 29 0 385 485

FSEV UK 8 9 3 21 4 0 32 0 94 171

Spolu 169 254 159 1253 63 0 761 12 6315 8 986

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ UK ZA ROK 2021

HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE 

V roku 2021 bolo v rámci UK 
habilitovaných 74 docentov. Vedecká rada 
UK (VR UK) prerokovala 26 a schválila 
25 návrhov vedeckých rád fakúlt na 
vymenovanie profesorov. Okrem postupov 
pri vymenovaní profesorov VR UK v roku 
2021 na základe návrhov fakúlt UK 
schválila 3 návrhy na udelenie vedeckej 
hodnosti „doktor vied“ a 1 návrh na 
udelenie „hosťujúci profesor“.

ŠPIČKOVÁ VEDA

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

Tvorivú činnosť mladých vedeckých 
pracovníkov, pedagógov a interných 
doktorandov vo veku do 30 rokov 
podporuje UK aj prostredníctvom vlastnej 
grantovej schémy Granty UK. V roku 2021 
UK udelila grant 235 projektom v celkovej 
sume 228 510 eur. 

Novinkou v roku 2021 je prijatie 13 
postdoktorandov zo svetových univerzít, 
ktorým UK zafinancuje pôsobenie na rok. 
Pobyt je možné predĺžiť. Medzi úspešnými 
kandidátmi sú mladí vedci do 35 rokov 
z Belgicka, Iránu, Francúzska, Indie, 
Poľska, Tunisu, Česka, ale i zo Slovenska.
 
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). 
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OBJAVY A VÝSLEDKY VO VEDE

TECHNOLÓGIE 

Vedci pozorovali výnimočný  
meteorický roj 
Medzinárodný tím vedcov, medzi ktorých 
patril aj Juraj Tóth z Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky UK, pozoroval 
meteorický dážď roja Tau Herkulíd 
pochádzajúci z kométy, ktorá sa rozpadla 
pred 27 rokmi. Pozorovania sa uskutočnili 
z pozemných staníc vybavených 
mobilnými celooblohovými systémami 
AMOS vrátane spektrálnych kamier, ale 
aj z lietadla, ktoré prelietalo nad danou 
lokalitou. Analýza dát umožní nahliadnuť 
do zloženia a dynamických procesov 
meteorov. 

Vďaka špeciálnym meraniam môžeme 
objavovať skryté priestory v pyramídach
Hľadanie doteraz neobjavených 
pohrebných komôr vo vnútri pyramíd 
je atraktívnou témou aj vo vedeckej 
komunite. Slovenskí vedci pod 

vedením geofyzika Romana Pašteku 
z Prírodovedeckej fakulty UK už dlhé 
roky pracujú na spôsoboch detekcie 
podpovrchových dutín. Ich hľadanie 
pomocou viacerých geofyzikálnych metód 
sa v praxi úspešne používa napríklad 
v archeológii, ale aj v iných odvetviach. 
Na objavovanie skrytých dutín vedci 
teraz otestovali merania pomocou 
súčasnej modernej gravimetrie. Z nových 
počítačových simulácií vyplýva, že pri 
odhadnutí rozmerov neznámej dutiny a pri 
veľmi presnom a opakovanom meraní, 
je možné dutinu zachytiť aj z povrchu 
pyramídy. 

Autonómne vozidlá sa stávajú realitou, 
právne nie sme pripravení
Autá s technológiami, ktoré namiesto 
vodiča riadia, zrýchľujú či dokonca 
brzdia, môžeme stretnúť aj na verejných 
pozemných komunikáciách. Právna 
úprava prevádzky autonómnych vozidiel 
však zatiaľ chýba. Kto bude zodpovedný 
v prípade smrteľnej nehody, ak namiesto 
vodiča jazdí systém? Potrebuje vodič 

vodičský preukaz v autonómnych 
vozidlách? Ako je upravený prístup 
k údajom generovaným autonómnymi 
vozidlami? Právnici sa preto pozreli na 
súčasnú právnu úpravu problematiky 
v oblasti správneho práva, trestného práva, 
kybernetickej bezpečnosti a ochrany 
osobných údajov. 

MEDICÍNA

Slovenský núdzový pľúcny ventilátor 
v Keni
Prístroj na podporu dýchania Q-vent 
mini, ktorý vyvinuli slovenskí vedci, 
už pomáha aj v Keni. Dostal sa tam 
v rámci humanitárnej misie podporenej 
SlovakAid – Slovenskou agentúrou pre 
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. 
Q-vent mini vyvinuli na začiatku 
koronavírusovej krízy v roku 2020 dvojičky 
Daniel Furka a Samuel Furka z Katedry 
fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK 
a lekár Patrik Palacka z Národného 
onkologického ústavu. Navrhnutý prístroj 
celý vytlačili na 3D tlačiarni. Celkové 

Profesor Roman Pašteka dlhé 
roky pracuje na spôsoboch 
detekcie podpovrchových dutín.

Doktor Jozef Andraško  
rieši chýbajúcu právnu úpravy  

problematiky autonómnych vozidiel.

Prístroj na podporu  
dýchania Q-vent mini,  

zdroj: www.tatrasky.com
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náklady na jeho výrobu boli okolo 250 €, 
čo je asi 100-násobne menej ako stojí 
konvenčný ventilátor. Záujem o neho už 
prejavili aj krajiny ako USA, Česko, India, 
Brazília či Austrália.

ARCHEOLÓGIA A OBJAVY V ŽIVOČÍŠNEJ 
RÍŠI

Vedec odhalil pôvod jedného 
z najobľúbenejších jašterov sveta
Výskum, na ktorom sa zúčastnil Daniel 
Jablonski z Prírodovedeckej fakulty UK, 
zistil pôvod jedného z najčastejšie 
chovaných jašterov na svete gekončíka 
nočného. Dáta ukázali, že evolúciu 
predka gekončíkov môžeme odsledovať 
počas 50 miliónov rokov, kedy sa 
oddelil od ostatných rodov. Nové 
dáta tiež odhalili, že druhov môže byť 
viac, ako sa predpokladalo. Tri teraz 
objavené evolučné línie, ktoré obývajú 
územie medzi južným Afganistanom 
a severnou Indiou, sú doposiaľ vedecky 
neopísanými druhmi. Oblasť okolo rieky 
Indus a medzi pohoriami Hindúkuš 
a Himaláje v Pakistane tak pravdepodobne 
zohrala zásadnú úlohu v evolúcii týchto 
chovateľsky veľmi obľúbených jašterov.

Vedci našli dokonale zachovaného jaštera 
z druhohôr 
Telo plaza, ktorý žil na Zemi pred 110 
miliónmi rokov, uchovala živica zo stromu 
vrátane kože a kožných šupín. Dokonale 

zachovaného jaštera v mjanmarskom 
jantári skúmal Andrej Čerňanský 
z Prírodovedeckej fakulty UK. Nedospelý 
jedinec má zachovanú hlavu a prednú 
časť tela spolu s lopatkovým pletencom 
a prednými končatinami. Dĺžka lebky je 
približne iba jeden centimeter. Nález má vo 
vnútri dokonale trojrozmerne zachovanú 
kostru. V porovnaní s ostatnými nálezmi 
z mjanmarského jantáru má perfektne 
zachovanú kompletnú kožu. Dokonca sú 
zachované zvyšky oka a viečka. Vo vnútri 
vedci prekvapivo našli priedušnicu a časť 
priedušiek.

Mlynská dolina bola pred 10-miliónmi 
rokov pod hladinou
Medzinárodný tím vedcov na čele 
s Michalom Šujanom z Prírodovedeckej 
fakulty UK, zistil, že Mlynská dolina 
v Bratislave bola v treťohorách ukrytá 
pod hladinou obrovského jazera. 
Obývali ho lastúrniky, lastúrničky a iné 
živočíchy typické pre morské pobrežia 
s prítokom sladkej vody z potokov. Išlo 
o vnútrozemské more so slanou vodou 
podobnou Kaspickému moru, ktoré sa 
nazývalo Panónske jazero a siahalo od 
Viedne až po Belehrad a Transylvániu. 
Miestami malo hĺbku viac ako jeden 
kilometer. Panónske jazero bolo neskôr 
vyplnené prevažne dunajskými 
sedimentmi a vytlačené na juh až do 
oblasti Srbska, kde zaniklo pred 4-miliónmi 
rokov.

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+. 

MEDZINÁRODNÉ 
PROSTREDIE

ENLIGHT

UK aj v akademickom roku 2021/2022 
ďalej rozvíjala spoluprácu s ôsmimi 
univerzitami v rámci aliancie ENLIGHT. 
Hoci v zimnom semestri spoluprácu 
ešte komplikovala pandémia COVID-19, 
podarilo sa už usporiadať viaceré 
podujatia. 

ENLIGHT Teaching and Learning 
Conference 
V dňoch 18. a 19. novembra 2021 sa na 
Univerzite v Gente konala konferencia 
Teaching and Learning Conference. 
Univerzitu Komenského reprezentovala 
delegácia deviatich zamestnancov. Prof. 
MUDr. Jana Plevková, PhD., z JLF UK 
bola v rámci konferencie nominovaná na 
pedagogické ocenenie Teacher Award. 

ENLIGHT záväzok k udržateľnosti 
Dňa 3. decembra 2021 počas plenárneho 
zasadnutia deväť rektorov univerzít 
aliancie ENLIGHT podpísalo spoločnú 
dohodu o udržateľnosti ENLIGHT 
Sustainability Engagement. K základným 
cieľom dohody patrí rozšíriť vzdelávanie 
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o udržateľnosti na všetky úrovne štúdia 
a do všetkých disciplín. Zaviazali sa tiež 
spolupracovať na svojich stratégiách v boji 
proti zmene klímy. 

ENLIGHT RISE
V r. 2021/2022 tiež začalo riešenie 
projektu Enlight RISE financovaného 
prostredníctvom európskeho výskumného 
programu Horizon 2020. Tento projekt 
aliancie ENLIGHT je zameraný na 
vybudovanie a zavedenie jednotnej 
výskumno-inovačnej praxe na deviatich 
ENLIGHT partnerských univerzitách. 

Oddelenie pre Európsku univerzitu 
ENLIGHT
V januári 2022 na Rektoráte UK vzniklo 
samostatné oddelenie pre univerzitnú 
alianciu ENLIGHT pod vedením prorektora 
pre medzinárodné vzťahy Jozefa Tancera. 
Oddelenie má štyroch zamestnancov 
a jeho úlohou je koordinovať zapojenie UK 
do práce v aliancii. 

Hybridné kurzy v Gente a Göttingene
V letnom semestri sa uskutočnili viaceré 
hybridné kurzy v rámci aliancie. Študenti 

a študentky väčšinu kurzu absolvovali 
online, ale na týždeň vycestovali aj na 
hostiteľskú univerzitu. Takto prebehol 
kurz Climate Neutral City, v rámci 
ktorého v apríli štyria študenti strávili 
týždeň na univerzite v Gente. UK tiež 
spoluorganizovala kurz o viacjazyčnosti, 
jazykových právach a identite, prezenčný 
týždeň sa konal v máji na univerzite 
v Göttingene.

ENLIGHT European Dialogue v Uppsale
Zamestnanci z UK zapojení do práce 
v aliancii ENLIGHT a ich externí partneri 
zo spoločnosti ESET a magistrátu mesta 
Bratislava sa v máji zúčastnili podujatia 
ENLIGHT European Dialogue vo švédskej 
Uppsale. Hlavnou témou bol trvalo 
udržateľný rozvoj miest. 

Aliancia ENLIGHT sa dostala do polovice 
prvého projektového obdobia 
Vedenie aliancie ENLIGHT sa v máji stretlo 
v Bilbau v Španielsku, kde na partnerskej 
Baskickej univerzite rokovalo o novej 
grantovej žiadosti, ktorou bude aliancia 
žiadať o predĺženie projektovej podpory 
na ďalšie štvorročné obdobie (2023 – 

 

Evolúciu predka  
gekončíkov môžeme odsledovať 

počas 50 miliónov rokov,  
foto: Daniel Jablonski

Tím UK na tohtoročnom stretnutí aliancie ENLIGHT v Galway.

Vizualizácia Bratislavy  
zaplavenej Panónskym jazerom,  

zdroj: Michal Šujan

Retinosaurus hkamtiensis 
predtým, než ho živica uväznila. 
Rekonštrukcia Stephanie 
Abramowicz, copyright Peretti 
Museum Foundation; Čerňanský 
et al., 2022 Scientific Reports
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Matt Apuzzo, trojnásobný 
držiteľ Pulitzerovej ceny, 

prednášal na UK.

Nositeľ Nobelovej ceny za 
fyziku Kip Thorne na UK.

2027). Následne v júni sa projektové 
tímy zo všetkých deviatich univerzít 
vrátane rektorov, členov predstavenstiev, 
vedúcich jednotlivých pracovných 
skupín a projektových manažérov stretli 
v írskom Galway. Prerokovali správu 
o plnení aliančných záväzkov, ktorá bola 
predložená Európskej komisii za prvý 
polčas aktuálneho projektu a prebrali 
strategické oblasti pre jeho druhú 
polovicu. 

Regionálna akadémia Univerzity 
Komenského
Súčasťou aliancie ENLIGHT je od r. 2022 
tiež Regionálna akadémia Univerzity 
Komenského, flexibilná platforma pre 
odborný dialóg medzi akademickým 
a externým prostredím. Partnerskou 
organizáciou UK v rámci Regionálnej 
akadémie je aj Kancelária verejného 
ochrancu práv. V máji jej pracovníčky 
na FiF UK predstavili výsledky výskumu 
o porušovaní práv žien pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch 
v rámci kurzu rodové štúdiá. 

ENLIGHT Green Mobility 
V júni sa na univerzite v Bordeaux 
uskutočnilo stretnutie deviatich „Zelených 
kancelárií“ zamerané na zlepšenie 
európskej spolupráce s cieľom dosiahnuť 
klimaticky neutrálne mobility. Na stretnutí 
boli prijaté návrhy konkrétnych záväzkov 
pre všetkých členov aliancie, ktoré 
majú viesť ku kompenzácii uhlíkovej 
stopy produkovanej z pracovných ciest 
a študentských mobilít. Za UK sa zúčastnil 
prodekan Peter Hanajík z PriF UK.

ENLIGHT prednáška: Rovnosť 
a spoločnosť
Dňa 13. júla 2022 sa konala druhá 
ENLIGHT prednáška zameraná na tému 
rovnosť a spoločnosť. Jednou zo štyroch 
prednášajúcich bola aj Kristína Rankovová 
(FSEV UK) s prednáškou: „Sú si všetci 
„globálni občania“ rovní? Kritická analýza 
diskurzu vzdelávania v oblasti občianskej 
angažovanosti“. ENLIGHT online 
prednášky sú naživo streamované na 
Youtube a prístupné širokej verejnosti.

NÁVŠTEVY NA UK

Univerzitu Komenského dňa 13. októbra 
2021 navštívil nositeľ Nobelovej ceny za 
fyziku, medzinárodne uznávaný odborník 
na gravitačnú fyziku a astrofyziku Kip S. 
Thorne. Rektor UK Marek Števček mu 
v Aule UK odovzdal Veľkú zlatú medailu 
UK za jeho kritický prínos pre detektor 
LIGO a pozorovanie gravitačných vĺn. 
Na univerzite hovoril o svojom hlbokom 
vzťahu so zakriveným vesmírom: od 
čiernych a červích dier až po cestovanie 
v čase a gravitačné vlny.

Investigatívny novinár a trojnásobný 
nositeľ Pulitzerovej ceny Matt Apuzzo 
vystúpil na UK dňa 18. novembra 2021. 
Americký novinár prednášal o hrozbách, 
ktorým čelia slobodné médiá. V prednáške 
s názvom Cez reálne hrozby ku skutočným 
správam sa venoval aj tomu, prečo je 
riskantné, keď sa politici obrátia proti 
novinárom. Matt Apuzzo si prevzal 
Pamätnú medailu UK.

MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE

FMFI UK v spolupráci so Slovenskou 
spoločnosťou pre kognitívnu vedu 
zorganizovali dňa 14. septembra 2022 
tridsiaty ročník medzinárodnej konferencie 
o umelých neurónových sieťach, ktorá 
predstavuje výročnú konferenciu 
Európskej spoločnosti pre neurónové siete 
(ENNS). Jubilejný online ročník poskytol 
priestor vyše 300 účastníkom z celého 
sveta. 

Na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulty UK sa dňa 11. 
novembra 2021 konala medzinárodná 
vedecká konferencia Slovenskej 
spoločnosti pre katolícku teológiu pod 
názvom Pax opus iustitiae. 

Na pôde FSEV UK sa v dňoch 29. – 30. 
novembra 2021 konal online 8. ročník 
konferencie Komunitná psychológia 
na Slovensku, ktorú organizoval Ústav 
aplikovanej psychológie s podporou 
European Community Psychology 

Association a The Society for Community 
and Action Research: Division 27 
American Psychological Association. 
Podujatie predstavuje platformu na 
výmenu najnovších poznatkov z oblasti 
komunitnej psychológie.

Nadnárodné kolo Študentskej vedeckej 
konferencie pre študentov farmácie 
univerzít zo SR a ČR sa konalo v sídle 
spoločnosti Zentiva v Prahe dňa 5. mája 
2022. Na konferencii sa predstavilo 
21 študentských vedeckých projektov 
v štyroch sekciách. Na 1. mieste v sekcii 
farmaceutickej chémie sa umiestnila 
študentka Farmaceutickej fakulty UK 
Katarína Sujová.

Na Pedagogickej fakulte UK sa dňa 12. 
mája 2022 uskutočnila medzinárodná 
konferencia doktorandov filologických 
odborov online formou videokonferencie 
v MS Teams. Cieľom konferencie bolo 
vytvoriť fórum na prezentáciu výsledkov 
vedeckovýskumnej práce doktorandiek 
a doktorandov filologických odborov 
so zameraním na didaktiku cudzích 
jazykov a literatúr, vrátane slovenčiny ako 
cudzieho jazyka, ako aj na cudzie jazyky 
a kultúry.

Dňa 12. mája 2022 sa v Ústave 
filologických štúdií PdF UK konala 8. 
medzinárodná konferencia doktorandov, 
kde 22 doktorandiek a doktorandov 
z filologických odborov štyroch českých 
a štyroch slovenských univerzít a SAV 
predstavilo v štyroch sekciách témy 
svojich dizertačných prác a čiastkové 
výsledky svojho vedeckého výskumu. 

Prírodovedecká fakulta UK predstavila dňa 
28. júna 2022 projekt Research of mobile 
zero waste technology for regeneration of 
used sorbents from industry. 

MEDZINÁRODNÉ PROSTREDIE  29



PROTEST PROTI NOVELE 
VYSOKOŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Univerzita pokračovala v proteste proti 
novele vysokoškolského zákona. Odmietla 
niektoré zásadné tézy predložené 
ministerstvom pre ich rozpor s princípmi 
akademickej samosprávy. V októbri 2021 
vyjadrila nesúhlas s trajektóriou vývoja 
verejných financií najmä so zreteľom 
na rast cien energií, pohonných hmôt, 
miery inflácie a výšky štátneho dlhu. 
Dôrazne upozornila na hrozbu pre vysoké 
školy spojenú s avizovaným radikálnym 
znížením dotácie.

Na 30. výročie študentskej demonštrácie 
dňa 16. novembra 2021 zorganizovala 
UK Zodpovedný protest za slobodné 
univerzity spolu so Slovenskou technickou 
univerzitou, Radou vysokých škôl 
a Študentskou radou vysokých škôl, 
na ktorom sa zúčastnili tisícky ľudí. 
Opakovane upozornili na hrozbu priamej 
kontroly univerzít politickými nominantmi, 
straty kontroly nad majetkom a fakt, 
že novela nerieši skutočné problémy 
vysokého školstva. K výhradám vysokých 
škôl sa postupne pridali viaceré úrady 
a organizácie. 

Dňa 21. februára 2022 prerušila UK výučbu 
a študentom udelila rektorské voľno. 
Počas neho sa uskutočnili prednášky 
a diskusie o akademickej slobode. 22. 
marca 2022 sa pred budovou NRSR 
uskutočnil protest vysokých škôl, na 
ktorom predstaviteľom parlamentu 

UK  
A SPOLOČENSKÁ 
ZODPOVEDNOSŤ 

odovzdali Vyhlásenie Rady vysokých 
škôl. Novelu s pozmeňujúcimi návrhmi 
napokon vláda SR o deň nato schválila. 
Univerzita vzala túto informáciu na 
vedomie a hoci schválený návrh zákona 
priniesol kompromisy, stále nerieši mnohé 
problémy, s ktorými univerzity bojujú.

VOJNA NA UKRAJINE

Dňa 24. februára 2022 porušila Ruská 
federáciu suverenitu Ukrajiny. Na UK 
v tom čase študovalo 454 ukrajinských 
študentov a študentiek a pôsobilo 11 
zamestnaných osôb z Ukrajiny. Univerzita 
okamžite odmietla ruskú agresiu a podala 
pomocnú ruku študujúcim a zamestnaným 
z Ukrajiny a ďalším, ktorých sa kríza 
dotkla. 

Dotknutým študentom odpustila poplatky 
za ubytovanie na internátoch, poskytla 
im jednorazové štipendium 200 eur 
a uvoľnila kapacity na dočasné ubytovanie 
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TEDxUniverzitaKomenského sa vrátil 
s názvom Obnova.

pre ich rodinných príslušníkov. Týmto 
ubytovaným zabezpečila stravu, asistenciu 
pri vybavovaní dokladov, škôl, škôlok 
a práce. Podporu poskytla aj formou 
psychologického, duchovného či právneho 
poradenstva a ďalšími dobrovoľníckymi 
aktivitami. 

Zaktivizovali sa študenti a zamestnanci, 
ktorí viacnásobne organizovali 
humanitárne zbierky šatstva, stravy a iných 
potrieb pre utečencov. Študenti pomáhali 
pri ubytovaní, tlmočení či ošetrovaní. 
Pomoc ponúkli aj pracoviská Studia 
Academica Slovaca a Centrum ďalšieho 
vzdelávania UK, ktoré poskytli niekoľko 
kurzov slovenského jazyka a online 
príručky slovenského a ukrajinského 
jazyka.

Univerzita Komenského tiež poskytla 
ďalším študentom s ukrajinským štátnym 
občianstvom možnosť pokračovať v štúdiu 
vo forme mobility.

RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

Univerzita Komenského v akademickom 
roku 2021/2022 začala riešiť projekt 
HRS4RUK zameraný na zvýšenie kvality 
v riadení ľudských zdrojov. UK sa v r. 2021 
prihlásila k Európskej charte výskumných 
pracovníkov a Kódexu správania 
pre nábor výskumných pracovníkov 
Európskej komisie, ktoré definujú 
štandardné fungovanie pracovníkov vo 
výskumných inštitúciách. Prostredníctvom 
dotazníkového prieskumu a analýzou 
platných interných predpisov UK 
identifikovala oblasti, v ktorých 
zamestnanci pociťujú nedostatky, a bude 
sa snažiť o ich nápravu. Konkrétne kroky 
definuje prijatá Stratégia riadenia a rozvoja 
ľudských zdrojov na UK. Hlavným cieľom 
je udržať na univerzite domáce talenty 
a osloviť aj zahraničných výskumníkov 
a výskumníčky. V budúcom roku chce UK 
získať od Európskej komisie ocenenie 
HR Excellence in Research Award. 
Táto „značka kvality“ bude potvrdením, 

že naša univerzita je atraktívnym 
zamestnávateľom v európskom 
výskumnom priestore. 

POPULARIZUJEME VEDU

Európska noc výskumníkov 
Odborníci UK znova obohatili program 
už 15. ročníka populárneho festivalu 
vedy. Uskutočnil sa online 24. septembra 
2021. Návštevníci sa mohli pripojiť do 
online štúdií a na diskusie s odborníkmi 
z Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK, 
Lekárskej fakulty UK a Filozofickej fakulty 
UK. 

Falling Walls Lab Slovakia
Dňa 30. septembra 2021 sa uskutočnil 
už 4. ročník Falling Walls Lab Slovakia. 
Mladí inovátori tu majú priestor na 
prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, 
výskumných projektov a podnikateľských 
modelov. Víťazom sa stal Matej Badin 

z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
UK a SISSA Trieste, ktorý predstavil 
inovatívnu metódu simulácie transformácií 
pevných materiálov pôsobením tlaku. Na 
2. mieste sa umiestnil Dr. Oliver Monfort 
z Prírodovedeckej fakulty UK. 

Týždeň vedy a techniky 
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 
si pre žiakov základných a stredných škôl, 
učiteľov, ale aj širokú verejnosť pripravila 
prednášky v rámci podujatia Týždeň vedy 
a techniky. Záujemcovia napríklad zistili, 
prečo je nám dobre tam, kde sme, alebo 
čo všetko sa nám môže stať vysoko 
v horách alebo vo vesmíre. 

TEDxUniverzitaKomenského
Tretí ročník TEDxUniverzitaKomenského 
dostal symbolicky názov Obnova. Po 
odmlčaní sa obnovil život na univerzite. 
Tento ročník sa konal 28. apríla 2022 
v univerzitnom klube UniK Mlyny, ktorý po 
rekonštrukcii nanovo otvorili. Podujatie 
pohostilo 100 účastníkov a svoje 

Stánok univerzity  
na Pohode 2022.



myšlienky hodné šírenia prezentovalo 5 
rečníkov. Navyše, po online pandemickej 
revolúcii priniesol formát TEDxLive 
možnosť zúčastniť sa podujatia aj online. 

Pohoda 2022
Pohoda sa tento rok konala 7. – 9. júla 
2022. Univerzita Komenského sa na 
festivale Pohoda zúčastňuje cez projekt 
ECOmenius, ktorý zastrešuje nábor 
dobrovoľníkov, starajúcich sa o správne 
triedenie odpadu. Tímy dobrovoľníkov 
tak zvyšujú povedomie o recyklácií medzi 
návštevníkmi. V rámci nášho diskusného 
stánku sme počas piatku a soboty 
diskutovali s našimi kolegami z univerzity 
a s hosťami zo spriatelených inštitúcií 
o celospoločenských témach očami 
univerzity.

VENUJEME SA MLÁDEŽI

UK v akademickom roku 2021/2022 
strávila na veľtrhoch vzdelávania pre 
záujemcov o štúdium na vysokých školách 
dokopy 41 dní (online, aj fyzicky). Celkový 
počet návštevníkov dosiahol 72 444. 

Niektoré veľtrhy sa vplyvom pandémie 
konali online, alebo boli zrušené. 

Gaudeamus
UK sa od 23. do 26. novembra 2021 
zúčastnila veľtrhu Gaudeamus v Brne, 
ktorý navštívilo 22 565 návštevníkov. Kvôli 
pandemickým opatreniam na Slovensku 
boli formáty veľtrhov v Bratislave a Nitre 
upravené na Gaudeamus prednáškové 
a prezentačné dni a trvali jeden deň. Veľtrh 
v Bratislave sa konal 15. októbra 2021 
a v Nitre 4. novembra 2021. 

Virtuálny deň otvorených dverí 
UK sa zúčastnila virtuálneho podujatia 
pre záujemcov o štúdium, ktoré 
zorganizovalo Národné kariérne centrum. 
Konalo sa v piatich termínoch, pričom 
každý termín bol zameraný na inú tému. 
Najväčšiu návštevnosť profilu UK sme 
zaznamenali v prvom termíne od 13. až 
14. októbra 2021. Zvyšné termíny: 24. až 
25. november 2021; 15. až 16. december; 
19. až 20. január 2022 a 23. – 24. február 
2022 dosahovali priemernú návštevnosť 
niečo cez 200 návštevníkov. 

Studuj.to
Univerzita sa zúčastnila aj na tomto online 
veľtrhu dňa 3. novembra 2021.

Dni otvorených dverí UK
Univerzita Komenského zorganizovala 
v roku 2021 deň otvorených dverí 
druhýkrát online. Záujemcom predstavila 
štúdium na trinástich fakultách dňa 3. 
novembra 2021. Vysielanie prebiehalo 
z Auly UK prostredníctvom sociálnych sietí 
YouTube a Facebook. Zástupcovia fakúlt 
predstavili jednotlivé fakulty a potenciálni 
uchádzači sa následne mohli pýtať 
na to, čo ich zaujíma prostredníctvom 
platformy sli.do. Každá fakulta mala tiež 
virtuálnu miestnosť, kde sa mohli študenti 
porozprávať a informovať u študijných 
poradcov alebo študentov.

Fakultné dni otvorených dverí
Podobne online sa konali aj fakultné 
dni otvorených dverí. Dňa 5. 11. 2021 
zorganizovala DOD Farmaceutická fakulta 
UK vo virtuálnej miestnosti MS Teams 
s prodekanmi a Fakulta sociálnych 
a ekonomických vied UK. Tento formát FaF 
UK zopakovala aj 10. 2. 2022 a FSEV UK 

dňa 23. 2. 2022. Fakulta telesnej výchovy 
a športu UK organizovala DOD dňa 21. 
1. 2022, deň na to aj Filozofická fakulta 
UK. Celý február mala mesiac otvorených 
dverí Evanjelická bohoslovecká fakulta 
UK, kde prebiehal individuálne po dohode 
s konkrétnym záujemcom. Počas februára 
mala svoj DOD aj Jesseniova lekárska 
fakulta UK v Martine (4. 2.), Právnická 
fakulta UK (11. 2.) a Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky (9. 2.), ktorá pripravila 
8. 6. aj DOD určený pre nižšie ročníky 
stredných škôl. DOD Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK 
sa konal 8. 5.

Zaži deň v koži vysokoškoláka
Každoročné podujatie pre stredoškolákov, 
ktorí práve nematurujú, sa uskutočnilo 
v dvoch termínoch – 24. a 31. mája 
2022. Študenti mali počas jedného 
dňa možnosť nahliadnuť, ako vyzerajú 
vysokoškolské prednášky a čo je náplňou 
vysokoškolských tém. V Aule UK sa konali 
prednášky a v stánkoch sa porozprávali 
s fakultnými zástupcami a študentmi.

Webináre pre stredoškolákov
Počas podávania prihlášok na vysokú 
školu sme v priebehu dvoch mesiacov 
(február a marec 2022) zorganizovali 
7 webinárov na rôzne témy, ktorých 
cieľom bolo stredoškolákom zodpovedať 
otázky ohľadom nástupu na vysokú 
školu, študijných odborov a ponúknuť 
tipy a rady, ako zvládnuť prvé mesiace na 
vysokej škole. Webinárov sa zúčastnili 
prednášajúci z univerzity i z firemného 
prostredia. Webináre sú pre študentov 
dostupné na univerzitnom YouTube.

ŠTUDENTI ŠTUDENTOM

Študenti farmácie a medicíny sa 
spojili s víziou rozvoja medziodborovej 
spolupráce a interprofesionálneho 
vzdelávania a zorganizovali súťaž pre 
študentov oboch zdravotníckych odborov. 
Už 9. ročník Clinical Skills Event sa konal 
11. marca 2022. Účastníci si prvýkrát 
zasúťažili v zmiešaných tímoch zložených 
z dvoch študentov medicíny a dvoch 
študentov farmácie. Do súťaže sa zapojilo 
až 70 súťažiacich, ktorí riešili klinické 

kazuistiky reálnych pacientov. Víťazkami 
sa stali piatačky z Farmaceutickej 
fakulty UK Alžbeta Angstová a Alexandra 
Nemčíková a šiestačky z Lekárskej fakulty 
UK Lucia Tibenská a Daniela Šutovská. 

Amosfest sa konal pri príležitosti 
otvorenia akademického roka 2021/2022. 
Program tvorili diskusie aj koncerty 
Tolstoys, Dennyiah a Malalata. Prihovoril 
sa rektor Marek Števček, hovorilo sa 
o tom, prečo a ako prešla UK k novej 
vizuálnej identite a svoj talent predviedli aj 
skúsený stand-upisti.

ŠPORT

Úspešní športovci
Rektor Marek Števček prijal dňa 
30. septembra 2021 úspešných 
reprezentantov UK na olympijských 
a paralympijských hrách v Tokiu 2020. 
Samuel Baláž, bronzový medailista 
v rýchlostnej kanoistike K4, a Veronika 
Vadovičová, zlatá medailistka 
v parastreľbe, sú z Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK. Juraj Mokrý 

Študenti stredných 
škôl zažili vysokú 

školu na vlastnej koži.

Clinical Skills Event

Amosfest

Deň otvorených dveríVeľtrh Gaudeamus v Brne.
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z Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine pôsobí ako rozhodca vo 
volejbale a Ľuboš Rupčík z Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK je rozhodcom 
v športovej gymnastike.

Medziuniverzitné majstrovstvá sveta
Študentská delegácia z 9 
fakúlt reprezentovala UK na 6. 
Medziuniverzitných majstrovstvách sveta 
v Ríme počas 10. – 14. novembra 2021. 
V konkurencii 41 univerzít z 13 krajín si 
odniesla absolútne prvenstvo. Ide už 
o tretie víťazstvo v poradí na svetových 
majstrovstvách. Študenti UK zvíťazili v 5 
z 12 kategórií.

Zimná univerziáda po pandémii
Po dvoch rokoch sa konalo významné 
športové podujatie – Zimná univerziáda 
SR, ktorú organizovala naša univerzita. 
Uskutočnilo sa v dňoch 7. – 11. februára 
2022, pričom niektoré súťaže sa konali 
mimo tohto termínu. Univerziáda sa 
začala bežeckým lyžovaním v Skalke 
pri Kremnici a skončila sa zjazdovým 
lyžovaním v Šachtičkách v Banskej 
Bystrici. Súťažilo sa v trinástich športoch 
– bežecké lyžovanie, biatlon, zjazdové 
lyžovanie, bedminton, stolný tenis, headis, 

vzpieranie, karate, futsal, crossfit, hokej, 
florbal a tanečné športy. UK sa umiestnila 
na prvom mieste s počtom bodov 820,18 
a najväčším počtom získaných medailí. 
Zástupcovia Univerzity Komenského 
vybojovali 15 zlatých, 17 strieborných 
a 11 bronzových medailí. Druhou v poradí 
bola Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici a na treťom mieste sa umiestnila 
Ekonomická univerzita v Bratislave.

Akademické Majstrovstvá SR 
v basketbale 
Po víťazstvách na medzinárodnom 
turnaji WIUSC v Ríme a Finále univerzít 
SR získali basketbalisti UK svoj tretí titul. 
Akademické majstrovstvá SR v basketbale 
sa konali 2. júna 2022 na Katedre telesnej 
výchovy a športu Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky UK. Univerzitný tím 
basketbalistov, ktorého väčšinu tvoria 
hráči FTVŠ UK, vo finále zvíťazili nad 
hráčmi Žilinskej univerzity 78:72. 

INŠPIRUJEME

Univerzita Komenského v Bratislave žije 
aj na sociálnych sieťach. V minulom 
akademickom roku sme prekročili 

hranicu 10 000 sledovateľov na sociálnej 
sieti Instagram a sme naďalej dvojkou 
na slovenskom LinkedIne. Od februára 
sme aktívne uverejňovali aktivity pre 
ľudí postihnutých vojnovou situáciou, 
ktoré organizovala univerzita, fakulty 
či študentské spolky. V marci sme 
zrealizovali mesačnú výzvu „#odhodlaj sa“, 
kde sme študentov vyzývali k pohybu na 
čerstvom vzduchu, sebavzdelávaniu či ku 
novým, dlho odkladaným aktivitám. 
Naďalej sme pokračovali v rubrike „Ja som 
UK“ alebo „Vedu majú v rodine“. Študentov 
sme pravidelne informovali o podujatiach 
z prostredia univerzity, ktorých sa mohli 
zúčastniť či aktívne na nich participovať. 
Prostredníctvom sociálnych sietí sme 
v máji s oddelením Enlight študentom 
priblížili možnosť študovať v zahraničí 
a zúčastňovať sa mobilít v podobe letných 
škôl či kurzov. 
Nevynechali sme ani svetové dni, ako 
napríklad Deň Pí, Svetový deň životného 
prostredia, Deň zeme či Medzinárodný 
deň lesov, ktoré sme spracovali do 
kvízov a zaujímavých faktov, a tak si 
naši študenti mohli overiť svoje znalosti. 
Študentom sme pripravili aj tipy, ako na 
efektívne učenie, či ako zvládnuť stres 
pred skúškami. Pre uchádzačov o štúdium 

na UK sme natočili aj krátke video spoty 
o najzaujímavejších výskumoch každej 
fakulty. 

OCENENIA VEDCOV

Vedci UK si každoročne odnášajú rozličné 
domáce i medzinárodné ocenenia.

ESET Science Award
Nadácia ESET už po tretí raz ocenila 
výnimočné osobnosti slovenskej vedy za 
ich vedeckú, výskumnú aj pedagogickú 
prácu. Slávnostný galavečer sa konal 16. 
októbra 2021 a bol naživo odvysielaný 
v RTVS. Medzinárodná komisia, ktorej 
predsedom je laureát Nobelovej ceny 
za fyziku Kip S. Thorne, sa rozhodla 
udeliť Cenu verejnosti docentke Kataríne 
Mikušovej z Prírodovedeckej fakulty UK.

Highly Cited Researcher 2021
K svetovej špičke najcitovanejších 
vedcov sa už druhýkrát zaradil matematik 
profesor Michal Fečkan z Katedry 
matematickej analýzy a numerickej 
matematiky Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK. Prestížne ocenenie 
Highly Cited Researcher 2021 získal 

v odbore matematika vďaka viac ako 
3300 citáciám jeho publikácií. Profesor 
sa odborne zaoberá nelineárnou 
funkcionálnou analýzou, dynamickými 
systémami a ich aplikáciami. Napísal 
viacero vedeckých monografií, ktoré boli 
publikované v špičkových zahraničných 
vydavateľstvách. Je držiteľom ocenenia 
Vedec roka SR 2017.

Ocenenia prezidentkou SR
Dňa 8. mája 2022 udelila prezidentka SR 
Zuzana Čaputová štátne vyznamenanie 25 
osobnostiam spoločenského života. Medzi 
ocenenými sa nachádzajú aj odborníci 
z Univerzity Komenského v Bratislave. 
Profesor Milan Lapin, vedúci oddelenia 
meteorológie a klimatológie na Katedre 
astronómie, fyziky Zeme a meteorológie 
FMFI UK, si prevzal Rad Ľudovíta Štúra 
II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj 
SR v oblasti vedy. Profesor Michal Mego, 
prednosta II. onkologickej kliniky LF 
UK a NOÚ, získal Rad Ľudovíta Štúra II. 
triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR 
v oblasti vedy, najmä v oblasti onkológie.
 
Vedec roka
Najvýznamnejšie osobnosti vedeckého 
života si prevzali ocenenia na podujatí 

Vedec roka SR. Už 25. jubilejný ročník sa 
uskutočnil 14. júna 2022 v Moyzesovej 
sieni Filozofickej fakulty UK. Hlavnú 
cenu Vedec roka 2021 získal profesor 
Pavol Prokop z Prírodovedeckej fakulty 
UK za objasnenie nových poznatkov 
o reprodukčných stratégiách a evolučných 
aspektoch behaviorálnych stratégií 
podieľajúcich sa na vyhýbaní sa 
kontaminácii patogénmi. Publikoval 
vyše 170 vedeckých prác dostupných 
v databázach Web of Science a Nature 
Index. Za roky 2020 a 2021 získal za svoju 
publikačnú činnosť 941 SCI ohlasov. 

Slovenka roka vo vede a výskume
Dňa 23. júna sa odovzdávali významné 
ocenenia Slovenka roka 2022. Podujatie 
sa konalo v priestoroch bratislavskej 
Reduty. Cenu v kategórii veda a výskum 
si odniesla docentka Tatiana Betáková 
z Prírodovedeckej fakulty UK. Skúma vírus 
chrípky a imunitnú odpoveď a patogenitu 
vírusov. Pôsobí na Katedre mikrobiológie 
a virológie Prírodovedeckej fakulty UK a je 
vedeckou pracovníčkou Biomedicínskeho 
centra SAV. 

Na znak zvýšenia 
povedomia o témach 

konferencie COP26 
o záchrane planéty sa 

Univerzita Komenského 
rozhodla pripojiť k ďalším 

inštitúciám naprieč svetom 
a 2. novembra 2021 

rozsvietila svoje brány na 
zeleno.

Ľuboš Rupčík, Juraj Mokrý, Marek Števček, 
Veronika Vadovičová, Samuel Baláž

Bežecké lyžovanie v Skalke pri  
Kremnici na Zimnej univerziáde SR.

Tanečné športy na  
Zimnej univerziáde SR.

Profesor Michal Fečkan 
spolu s nositeľom Nobelovej 
ceny Kipom Thorneom.



INTERNÁTY
UK má na Slovensku najväčšie portfólio 
ubytovacích zariadení pre študentov. Okrem Mlynov 
a Družby ešte UK disponuje internátmi Lafranconi, 
martinskými internátmi, teologickým domovom 
a dvomi kňazskými seminármi. Na konci roka 
2021 bolo pridelených 7584 miest študentom UK. 
V jedálňach bolo vydaných 665 566 hlavných jedál.

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. Jedna 
z fakúlt – Jesseniova lekárska 
fakulta UK – sa nachádza v Martine. 
Viaceré ďalšie univerzitné zariadenia 
nájdeme aj v Modre, na Richňave, 
v Nitre a v ďalších mestách.

INFRA- 
ŠTRUKTÚRA 

Na UK vzniklo Centrum aktívneho starnutia ako súčasť Fakulty 
telesnej výchovy a športu UK. Slávnostné otvorenie sa konalo  
19. októbra 2021.

Internáty a ich okolie postupne prechádzajú rekonštrukciou.

AKADEMICKÁ KNIŽNICA 
V roku 2021 využilo služby knižnice 11 028 
registrovaných používateľov. Najväčšiu časť z nich 
predstavovali študenti UK – 10 016. Počas roka 
bolo vypožičaných 292 164 materiálov. Knižnica 
zabezpečuje prístup k 557 352 titulom kníh, 
záverečných prác, časopisov či článkov. 

VYDAVATEĽSTVO
V roku 2021 Vydavateľstvo UK zaznamenalo 
zásadné zvýšenie produkcie. Vydalo 295 titulov, 
z toho najväčší podiel má študijná literatúra 53 %.
Elektronické publikácie tvoria viac ako tretinu 
všetkých titulov. 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. 

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA
V ďalšom roku zasiahnutom pandémiou bola 
naďalej dôležitou službou poskytovanou 
študentom i zamestnancom, ktorí zažívali nielen 
stres a úzkosť z pandémie. Počet klientov vzrástol 
z priemeru okolo 100 nových klientov ročne na 
viac ako 280. Okrem nich poradňu navštevujú stáli 
klienti. Pracovisko posilnili ďalší dvaja pracovníci 
na polovičné úväzky. Služby poskytujú aj online 
formou.
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Učebno-výcvikové zariadenie Richňava  
v Štiavnických vrchoch prešlo kompletnou rekonštrukciou.

Univerzita znovu otvorila na Mlynoch UK  
legendárny a najstarší univerzitný klub na Slovensku UniK.
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V roku 2021 mala UK celkovo 
4426 zamestnancov. Z toho 
vysokoškolských učiteľov bolo 
2163 a výskumných pracovníkov 
363. UK patrí medzi najväčších 
zamestnávateľov na Slovensku. 
Univerzita sa koncentruje 
na rozvoj svojich ľudských 
zdrojov predovšetkým v jeho 
najkvalifikovanejšej časti. 
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VÝVOJ POČTU ZAMESTNANCOV UK POČAS ROKOV 
2012 – 2021 PREPOČÍTANÝ NA PRACOVNÉ ÚVÄZKY

PRIEMERNÝ VEK PROFESOROV  
Z DLHODOBÉHO POHĽADU MIERNE KLESÁ
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Vedcom roka 2021 sa stal profesor Pavol Prokop z Prírodovedeckej fakulty UK. Ocenenie získal za 
objasnenie nových poznatkov o reprodukčných stratégiách a evolučných aspektoch behaviorálnych 

stratégií podieľajúcich sa na vyhýbaní sa kontaminácii patogénmi.
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