Študenti a pedagógovia Univerzity Komenského ocenení rektorom pri príležitosti
Medzinárodného dňa študentstva
2022
Na základe návrhov dekaniek a dekanov fakúlt sa rektor Univerzity Komenského rozhodol udeliť
Akademickú pochvalu za rok 2022 30 študentom a odovzdať Ďakovné listy 30 pedagógom.

Študenti
Lekárska fakulta UK
Anna Brunnerová, 4. rok, zubné lekárstvo
Okrem dosahovania vynikajúcich študijných výsledkov počas celého štúdia, je aj všestranne
angažovaná v orgánoch akademickej samosprávy fakulty. Aktuálne je viceprezidentkou
Slovenského spolku študentov zubného lekárstva a aktívnou členkou študentskej časti
Akademického senátu Lekárskej fakulty UK. Je autorkou dvoch odborných článkov, ktoré boli
publikované v časopise Dental Times.
Lucia Calle, 4. rok, všeobecné lekárstvo
Dlhodobo dosahuje kvalitné študijné výsledky. Mimoriadne aktívne a zanietene pôsobí na pozícii
podpredsedníčky študentskej časti Akademického senátu Lekárskej fakulty UK, kde svoju
pozornosť venuje všestrannej pomoci študentom anglickej formy výučby. Podieľa sa predovšetkým
na inkorporácii a zlepšovaní komunikácie zahraničných študentov s pracoviskami fakulty. Aktívne
sa zapája do organizácie a prípravy zahraničného Fresher´s Day.
Bronislava Ševcová, 4. rok, všeobecné lekárstvo
Je aktívna, úspešná študentka, ktorá počas celého štúdia dosahuje výborné výsledky. Pôsobí
v Študentskej rade vysokých škôl ako zástupkyňa Lekárskej fakulty UK. Mimoriadnu aktivitu
a angažovanosť preukázala počas procesu novelizácie zákona o vysokých školách, kde sa priamo
a odvážne postavila za obranu akademických slobôd študentov.
Právnická fakulta UK
Samuel Hagan, 3. rok, právo
Aktívny a angažovaný študent s výbornými študijnými výskedkami. V roku 2022 sa úspešne
zúčastnil a reprezentoval fakultu na medzinárodnej súťaži Moot Court v strednej a východnej
Európe, ktorá sa konala v Budapešti. Cieľom súťaže bolo umožniť tímom študentov práva rozvíjať
mooting a prezentačné zručnosti na simulovanom súdnom fóre EU, kde ich zručnosti posúdili
odborníci z Európskej únie. Aktívne a tvorivo sa zapájal do prípravy a organizačného zabezpečenia
osláv storočnice na Právnickej fakulte UK.
Mgr. Sára Kiššová, 3. rok, právo Európskej únie
Mimoriadne angažovaná, všestranne zameraná a cieľavedomá osobnosť. Tretím rokom pôsobí ako
doktorandka na Ústave európskeho práva. Svoj tvorivý potenciál, usilovnosť a vysokú mieru

angažovanosti pretavila do náročnej prípravy, podpory a organizačného zabezpečenia osláv
Storočnice na Právnickej fakulte UK. Úspešne reprezentovala fakultu na medzinárodnej súťaži
v simulovaných súdnych sporoch z práva Európskej únie.
Filozofická fakulta UK
Bc. Kamil Bazelides, 1. rok, archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
Tvorivo prepája klasické pomocné vedy historické s moderným geograficko-informačným
systémom a digital humanities, vďaka čomu sa aktívne podieľal na projekte APVV a spoluvytváral
prvý historický atlas Bratislavy. Získal Cenu Alexandra Húščavu za najlepšiu študentskú vedeckú
prácu z pomocných vied historických. Stal sa víťazom vedomostnej súťaže RTVS „Čo ja viem“.
V súčasnosti pôsobí v rámci programu Erasmus vo Viedni.
Mgr. Lucia Chudá, 4. rok, slavistika
Je vynikajúcou študentkou s veľmi zodpovedným a dôsledným prístupom k svojim povinnostiam.
Počas svojho doktorandského štúdia na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií sa
pravidelne a aktívne zúčastňovala na vedeckých konferenciách. Pravidelne publikuje v domácich
i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Má doposiaľ 16 zaregistrovaných vedeckých výstupov.
Aktívne sa venuje práci v študentskej samospráve Filozofickej fakulty, je členkou Disciplinárnej
komisie pre študentov fakulty a členkou Rady pre kvalitu Filozofickej fakulty UK.
Mgr. Dominika Lešková, 2. rok, kultúry a náboženstvá sveta
Je aktívnou, cieľavedomou a všestrannou študentkou, internou doktorandkou na Katedre
etnografie. Úspešne vykonala vynikajúci etnografický výskum, vzťahujúci sa na rómsku a nemeckú
národnostnú menšinu. Reprezentovala fakultu na mnohých vedeckých konferenciách. Aktívne
pôsobí ako členka výboru Národopisnej spoločnosti Slovenska a ako členka redakcií periodík
Etnologické rozpravy a Ethnologia Slovaca et Slavica. Z bohatého počtu jej aktivít možno
vyzdvihnúť aj úspešnú reprezentáciu a propagáciu fakulty v spolupráci s jej úspešnými
absolventami.
Bc. Vanessa Strapáč Massayová, 1. rok, ruské a východoeurópske štúdiá
Pre svoj mimoriadne zodpovedný prístup a vysokú angažovanosť je skvelým príkladom a vzorom
pre ostatných študentov. Tvorivo a aktívne sa zapája do vedeckého života na Katedre rusistiky
a východoeurópskych štúdií. V rámci prípravy a písania bakalárskej práce sa zúčastnila piatich
vedeckých medzinárodných konferencií, z toho 3 na Ukrajine, 1 v Rusku a 1 v Bulharsku. Je
úspešnou autorkou piatich publikácií v zahraničných vedeckých časopisoch. Mimoriadne úspešne
spolupracuje so slovenskými médiami, čím aktívne prispieva k šíreniu dobrého mena svojej alma
mater.
Prírodovedecká fakulta UK
Mgr. Samuel Andrejčák, 1. rok, organická chémia
Mimoriadne talentovaný študent, momentálne pôsobiaci ako doktorand na Katedre organickej
chémie. Prejavuje veľké zanietenie a vysoké pracovné nasadenie. Aktívne participuje na príprave
a realizácii vedecko-popularizačných podujatí s chemickým zameraním pre základné a stredné
školy. Sú organizované v gescii Prírodovedeckej fakulty UK pod názvom: Chemouk, Popchemol,
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Chemická olympiáda, Chemický náboj a iné. Je autorom mnohých úloh z organickej chémie
a praktickej časti chemických olympiád. Je lektorom letných sústredení študentov. Pôsobí
pravidelne ako člen Slovenskej komisie chemickej olympiády.
Mgr. Andrej Hurajt, 1. rok, teoretická a počítačová chémia
Je vynikajúci študent s veľmi zodpovedným a dôsledným prístupom k svojim povinnostiam.
V súčasnosti je doktorandom na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie. Významne sa angažoval
a výraznou mierou bol nápomocný v procese akreditácie pri zosúľaďovaní študijných programov na
Prírodovedeckej fakulte UK. Aktívne a pravidelne sa podieľa na príprave univerzitných interných
školení. Je držiteľom Ceny Slovenskej chemickej spoločnosti za najlepšiu diplomovú prácu
v akademickom roku 2021/2022.
Bc. Michaela Kardohelyová, 2. rok, molekulárna biológia
Popri štúdiu, v ktorom dosahuje excelentné výsledky, svoj čas venuje mnohým praktickým
aktivitám. Jednou z nich je pomoc pri zabezpečení organizácie rôznych akcií a podujatí v rámci
študentskej časti Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK. Dlhoročne pôsobí ako
dobrovoľníčka v Asociácii pre mládež, vedu a techniku. Jej snahou a zámerom je neustále
približovať vedu mladším kolegom.
Pedagogická fakulta UK
Bc. Eva Frtúsová, 2. rok, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka
a literatúry
Je aktívna, úspešná študentka s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Všestranne participuje na
príprave, implementácii, zefektívňovaní a hodnotení interného systému zabezpečenia kvality na
fakultnej a katedrovej úrovni. Svojím maximalistickým prístupom k štúdiu a nadštandardnou
zorientovanosťou je skvelým príkladom ambicióznosti a cieľavedomosti pre ostatných študentov.
Michaela Pavuková, 2. rok, učiteľstvo výchovy k občianstvu a histórie
Popri štúdiu, v ktorom dosahuje výborné výsledky, svoj čas venuje mnohým praktickým aktivitám,
ktoré podporujú tvorivý potenciál a rozvoj profesijných zručností budúceho pedagóga. Úspešne
reprezentovala Univerzitu Komenského v celoslovenskom projekte „Slovak University Startup Cup
2022“, kde sa jej podarilo zvíťaziť v kategórii „Životné prostredie a zelené technológie“ako líderka
študentského startupu Nobill.
Bc. Iryna Vizna, 1. rok, liečebná pedagogika
Svoje vedomosti, schopnosti a talent mimoriadne úspešne zúročila vo svojej dobrovoľníckej
činnosti, spojenej s aktívnou pomocou a podporou pre ukrajinské deti a ich rodiny. Naplno využila
znalosť ukrajinského jazyka a s maximálnym úsilím a odvahou nezištne pomohla ukrajinským
deťom s vývinovými problémami, pre ktoré bolo problémom, vzhľadom na ich jazykovú bariéru,
nájsť adekvátnu pomoc. Jej konanie je hodnotným príspevkom k šíreniu dobrého mena fakulty
a univerzity a tiež dôkazom vysokého morálneho kreditu osobnosti.
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Farmaceutická fakulta UK
Daniel Krchňák, DiS, 4. rok, farmácia
Je vynikajúci a zodpovedný študent. Jeho tvorivá angažovanosť v oblasti výskumu a vedy priniesla
mnohé úspechy a uznania. Je spoluautorom učebných textov a vedeckých prác, ktoré sú
prezentované na medzinárodných konferenciách. V roku 2021 získal uznanie na Študentskej
vedeckej konferencii na Farmaceutickej fakulte UK, postúpil do nadnárodného kola v Prahe, kde
získal 2. miesto v chemickej sekcii v odbore farmácia. Je predsedom pre publikácie Správnej rady
Slovenského spolku študentov farmácie.
Dominika Nádaská, 5. rok, farmácia
Reprezentovala fakultu na jubilejnom 5o. ročníku medzinárodnej konferencie „Synthesis and
Analysis of Drugs“, ktorá sa uskutočnila v septembri 2022 na Masarykovej univerzite v Brne, kde
úspešne prezentovala výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Aktívne sa zúčastnila na
Študentskej vedeckej konferencii na Farmaceutickej fakulte UK a fakultu reprezentovala aj na
nadnárodnom kole v Prahe. Iniciatívne zastupuje študentskú časť akademickej obce
v Akademickom senáte Farmaceutickej fakulty UK, Rade pre kvalitu fakulty, Rade študijného
programu pre viac študijných programov fakulty, pôsobí súčasne v Študentskej rade vysokých škôl.
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Kristína Juricová, 3. rok, trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Univerzitu Komenského úspešne reprezentuje po mnohé roky v disciplíne fitness akrobatik
s mimoriadnymi úspechmi na Majstrovstvách sveta a Majstrovstvách Európy. Aktuálne je
štvornásobná seniorská majsterka Európy a trojnásobná seniorská majsterka sveta. V roku 2021
získala dlho očakávaný a vytúžený titul Absolútnej seniorskej majsterky sveta v kategórii fitness
akrobatik.
Eliška Mintálová, 4. rok, trénerstvo
Je dlhoročnou, veľmi úspešnou reprezentantkou Slovenskej republiky vo vodnom slalome. Vo veku
17 rokov sa stala po prvýkrát majsterkou Slovenska. V roku 2018 si vybojovala zlato na
Majstrovstvách sveta v tímovej súťaži do 23 rokov. Od roku 2017 je súčasťou slovenského tímu,
vďaka čomu dostala príležitosť reprezentovať Slovensko každý rok na seniorskej úrovni. V roku
2021 sa kvalifikovala na olympijské hry a vybojovala 9. miesto.
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Laura Banovčanová, 6. rok, všeobecné lekárstvo
Pôsobí v študentských organizáciách a spolkoch. Vďaka svojej húževnatosti, odvahe a iniciatíve sa
vypracovala na pozíciu viceprezidentky a neskôr prezidentky Slovenskej asociácie študentov
medicíny SloMSA, kde rozhodujúcim spôsobom prispela k organizácii valných zhromaždení ako aj
reprezentácii na medzinárodných stretnutiach IFMSA- Medzinárodnej federácii asociácií študentov
medicíny. Podieľala sa na koordinácii viacerých projektov, zameraných na dobrovoľníctvo,
angažovala sa v propagácii a zvyšovaní povedomia spoločensky závažných tém. Bola
organizátorkou ISKRA, prvého národného tréningového podujatia SloMSA pre medikov, študentov
farmácie a nelekárskych odborov so zameraním na rozvoj mäkkých zručností študentov. Zúčastnila
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sa mnohých výskumných a klinických stáží v zahraničí aj s publikačným výstupom. Počas pandémie
COVID pôsobila ako sanitárka na covidovom oddelení a ako dobrovoľníčka v odberovom
a vakcinačnom centre.
Tomáš Šišmiš, 6. rok, všeobecné lekárstvo
Je zakladateľom projektu Diabetes ako životný štýl a organizátor podujatia ku Svetovému dňu
diabetu. Pôsobil ako vedúci projektu Anti-tobacco a ako organizátor podujatia ku Svetovému dňu
bez tabaku a kampaní o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc a bronchiálnej astme. Je
spoluzakladateľom projektu o antimikrobiálnej rezistencii. V rámci SloMSA pôsobil ako národný
koordinátor pre verejné zdravie. Spolupracoval so Študentskou radou vysokých škôl na osvetovom
projekte o duševnom zdraví. Počas pandémie bol jedným z hlavných organizátorov výpomoci
medikov v očkovacom centre a výjazdovom tíme VakciZuzka. Neskôr aj v utečeneckých kempoch.
Stal sa víťazom celoslovenskej súťaže študentov všeobecného lekárstva a ošetrovateľstva
Medgames 2022.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Bc. Matej Magát, 2. rok, aplikovaná informatika
Je vynikajúci študent. Svojím mimoriadne aktívnym prístupom k štúdiu, usilovnosťou, zanietením
a pracovitosťou je inšipujúcim príkladom pre ostatných študentov. Pri plnení svojich študijných
povinností je neprehliadnuteľný, na prednáškach sa pravidelne a aktívne zapája do riešenia úloh
a reaguje na najťažšie a problematické otázky a výzvy.
Mgr. Veronika Turiničová, 2. rok, fyzika kondenzovaných látok a akustika
Je veľmi cieľavedomá, aktívna a angažovaná študentka. Skvelým prínosom pre fakultu bolo jej
pôsobenie vo funkcii predsedníčky Študentskej komory Akademického senátu Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK. Počas tejto doby bola iniciátorkou množstva aktivít
a činností, na ktorých sa aktívne podieľala. Jednou z najvýznamnejších bola rekonštrukcia bývalého
bufetu, z ktorého sa stal moderný Schrödingerov priestor. Bez jej obrovskej snahy, iniciatívy a úsiliu
by sa tento priestor nepodarilo sprístupniť.
Mgr. Danica Žilková, 2. rok, astronómia a astrofyzika
Je doktorandkou na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie. V rámci svojho
doktorandského štúdia sa naplno venuje spektrálnym pozorovaniam umelých telies, kozmického
odpadu a charakterizácii ich povrchových vlastností. Aktívne sa venuje vedeckej a publikačnej
činnosti. Spracúva a publikuje dáta z AMOS kamier. V rámci svojej pedagogickej činnosti vedie
cvičenia z predmetu nebeská mechanika. Súčasne pomáha pri organizovaní študentského
Astroworkshopu na AGO v Modre. Na študijnom pobyte, ktorý absolvovala na univerzite v Berne
a observatóriu v Zimmerwalde pomáhala rozbehnúť spektroskopický program pozorovania
kozmického odpadu. Je členkou študentskej časti Akademického senátu Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK a Akreditačnej rady fakulty. Jej zásluhou boli vyprecizované mnohé
dokumenty študijných programov.
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Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Mgr. Martin Surový, 6. rok, katolícka teológia
Popri štúdiu, v ktorom dosahuje vynikajúce výsledky, svoj čas venuje službe ľudom, najmä tým,
ktorí sú v núdzi. Venuje sa mnohým praktickým činnostiam, najmä spolupráci s Potravinovou
bankou v prospech sociálne slabších rodín a animátorskej činnosti. Aktívne sa angažuje v oblasti
terénnej sociálnej práce a charitatívnej činnosti, v rámci charity a služby pre utečencov z Ukrajiny.
Je členom Akademického senátu fakulty, Akademického senátu Univerzity Komenského
a Akreditačnej rady fakulty. Jeho konanie je hodnotným príspevkom k šíreniu dobrého mena
fakulty a univerzity a taktiež je dôkazom vysokého morálneho kreditu osobnosti.
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Branislav Ďurica, 4. rok, evanjelická teológia
Je výborný, veľmi všestranný a cieľavedomý študent. Dlhodobo sa aktívne angažuje na propagácii
a reprezentácii fakulty a univerzity ako študentský ambasádor fakulty. Súčasne svoj tvorivý
potenciál pravidelne využíva pri organizovaní mnohých spoločenských, spolkových a duchovných
podujatí na fakulte.
Fakulta managementu UK
Mgr. Michal Mjartan, 3. rok., manažment
Ambiciózny, veľmi aktívny a cieľavedomý študent. Dosahuje výrazné a významné výsledky v rámci
vedecko-publikačnej činnosti. Výsledky jeho bakalárskej práce boli publikované v Procedia
Computer Science Volume 113, 2017 a dosiahli už viac ako 40 citácií. Súčasne boli prezentované aj
na medzinárodnej konferencii EUSPN 2017. Výsledky diplomovej práce, ktorú obhajuje v tomto
akademickom roku, budú prezentované na 17. vedeckej a profesionálnej konferencii konanej
v Piešťanoch pod názvom „Spolupráca pomáhajúcich profesií, poľsko-česko-slovenské štúdie“.
Téma diplomovej práce je výsostne aktuálna a pojednáva o aplikácii umelej inteligencie na procesy
v zdravotnej poisťovni. Príspevok na konferenciu vznikol v spolupráci s Katedrou informačných
systémov Fakulty managementu UK s Lekárskou fakultou UK v Bratislave a Univerzitou svätej
Alžbety v Bratislave.
Bc. Ema Pelachová, 1. rok, stratégia a podnikanie
Dosahuje výnimočné úspechy v športovej disciplíne bedminton. Pravidelne sa zúčastňuje
významných medzinárodných súťaží. V roku 2022 na Zimnej univerziáde SR získala 2. miesto
v ženskej dvojhre a 2. miesto v ženskej štvorhre. V roku 2019 úspešne reprezentovala na
medziuniverzitných Majstrovstvách sveta v Pule, kde získala 9. miesto v ženskej dvojhre. V tomto
roku reprezentovala Univerzitu Komenského na medziuniverzitných majstrovstvách sveta-7th
World InterUniversities Championships, ktoré sa konali v Barcelone.
Mgr. Monika Vojteková, 3. rok, manažment
Mimoriadne úspešne a aktívne sa angažuje vo výskumnej činnosti zameranej na oblasť
personálneho manažmentu. V súčasnosti pracuje paralelne na dvoch výskumných projektoch
VEGA. Významne sa angažuje aj v združení Open HR Forum, ktoré vzájomne spája profesionálov,
akademikov a študentov v oblasti personálneho mamažmentu. Je spoluautorkou vysokoškolskej
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učebnice Odmeňovanie. V tomto roku uspela v tvrdej konkurencii a podarilo sa jej získať prestížne
štipendium Fulbright na výskumný pobyt v USA.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mgr. Róbert Martin Hudec, 4. rok, európske štúdiá a politiky
V súčasnosti je doktorandom na Ústave verejnej politiky. Počas svojho pôsobenia sa intenzívne
a aktívne podieľa na prezentácii fakulty doma i v zahraničí. V tomto akademickom roku
prezentoval fakultu na konferencii NISPAcee. Počas svojho výmenného pobytu v rámci
ERASMUS+ prehĺbil partnerské vzťahy s univerzitou v Rumunsku, nadviazal partnerskú spoluprácu
s univerzitou v Bergene. Aktívne participoval na príprave projektu posilňovania kapacít
s univerzitou v Bergene s finančnou podporou nórskych fondov. Aktívne sa zapája do študentských
aktivít, reprezentuje záujmy študentov v Rade študijného programu ako ich zástupca. Koordinuje
prípravu „job fair“ na fakulte.
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Pedagógovia UK
Lekárska fakulta UK
doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK
a UNB
Je úspešný vysokoškolský pedagóg s dlhoročnou praxou. Aktívne pôsobí v orgánoch Akademickej
samosprávy Lekárskej fakulty UK. Úspešne reprezentuje fakultu na zahraničných odborných
podujatiach. Od roku 2006 pôsobí na Klinike ústnej, čelustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, kde
v súčasnosti zastáva funkciu prednostu kliniky. V rámci zdravotnej starostlivosti rozvíja odbor
maxilofaciálnej chirurgie. Do praxe sa mu podarilo úspešne zaviesť inovatívne chirurgické prístupy
pri malígnych ochoreniach hlavy a krku.
prof. MUDr. Štefan Polák, CSc., Ústav histológie a embryológie LF UK
Na Lekárskej fakulte UK pôsobí od skončenia svojho vysokoškolského štúdia. V rokoch 2006 až
2022 pôsobil vo vedení Ústavu histológie a embryológie. V súčasnosti je vedúcim Centra elektrónmikroskopických laboratórnych metód. Vo svojej úspešnej vedeckej práci sa venuje predovšetkým
výskumu ľudských tkanív metódami elektrónovej mikroskopie za normálnych aj patologických
podmienok. Je autorom 85 vedeckých prác, ktoré boli viac ako tisíckrát citované. Pod jeho
vedenímu ukončilo doktorandské štúdium 7 študentov. V tomto roku vydal rozsiahlu učebnicu pod
názvom „Atlas ultraštruktúry ľudských orgánov v rastrovacom elektrónovom mikroskope“.
prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
Je dlhoročný, úspešný, obľúbený a rešpektovaný pedagóg. Pôsobil aj na Lekárskej fakulte Karlovej
univerzity v Prahe, kde bol študentmi zvolený za jedného z najobľúbenejších pedagógov. Svoje
skúsenosti z pražskej univerzity aplikoval aj na spôsob výučby na II. Gynekologicko-pôrodníckej
klinike. Založil povinne voliteľný predmet Pôrodnícka propedeutika, ktorý sa teší veľkej obľube.
V roku 2022 vydal osobitú a unikátnu učebnicu Pôrodníctvo. V spolupráci s docentom Celecom
a profesorom Vargom vedú multiodborové semináre pre medikov a PhD študentov.
Právnická fakulta UK
prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., Katedra teórie práva a filozofie práva
Je výrazná osobnosť, medzinárodne uznávaný a rešpektovaný expert v oblasti etiky, ľudských práv,
evanjelickej teológie a filozofie. Vo svojej vedeckej činnosti reflektuje aktuálnu potrebu
interdisciplinárneho prístupu pri skúmaní nových tém súvisiacich s právom. Je riešiteľom
a spoluriešiteľom viacerých výskumných grantov a projektov, autorom mnohých vedeckých
monografií, prispievateľom a autorom hesiel do encyklopédií. Veľmi bohatá je i jeho publikačná
činnosť. Je potrebné vyzdvihnúť jeho ľudský potenciál a morálny kredit, v ktorom sa pýši slušnosť,
úcta, rozhľadenosť a pokoj.
Mgr. Tamara Čipková, PhD., Katedra občianskeho práva
Patrí medzi uznávaných, iniciatívnych, priateľských a vážených kolegov. Jej obľúbenosť
každoročne deklarujú a oceňujú študenti. Dlhodobo aktívne pôsobí v orgánoch akademickej
samosprávy fakulty. Ako členka výborov viacerých vedeckých konferencií ŠVOČ vždy iniciatívne
a excelentne zvládala náročné koordinačno-organizačné úlohy.
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Filozofická fakulta UK
doc. Mgr. Irina Dulebová PhD., Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
Je výnimočnou a excelentnou odborníčkou vo vedeckej a pedagogickej činnosti. Dlhodobo pôsobí
na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií. Patrí medzi publikačne najproduktívnejších
pracovníkov. Do jej portfólia patrí viac ako 170 vedeckých a odborných prác s významným domácim
i medzinárodným ohlasom. Výsledkom je získaných viac ako 600 ohlasov, z ktorých viac ako 90 sa
nachádza v publikáciách registrovaných vo Web of Science/Scopus ako aj 12 prednášok na národnej
a medzinárodnej úrovni. Významnou mierou prispela k metodike a implementácii inovatívnej
lingvokultúrnej metódy pri výučbe cudzích jazykov a k etablovaniu politickej lingvistiky ako
interdisciplinárnej oblasti výskumu a vzdelávania. Svojou zanietenosťou a obetavosťou prispela
k prehĺbeniu záujmu poslucháčov o štúdium, k výchove ďalších odborníkov a k šíreniu dobrého
mena univerzity.
doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD., Katedra sociológie
Dlhodobo a aktívne pôsobí na Katedre sociológie Filozofickej fakulty UK, v súčasnosti ako vedúci
katedry. Momentálne je riešiteľom troch grantových úloh APVV,“Vzdelávacie dráhy mladých ľudífaktory a mechanizmy ich voľby“, „Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných
komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR a VEGA-„Vzdelanostné nerovnosti na Slovensku“. Má
za sebou aktívnu a úspešnú publikačnú činnosť. Publikoval viac ako 140 vedeckých a odborných
prác, významných v národnom i medzinárodnom kontexte, o čom svedčia citácie v počte 529,
z toho 120 v databázach WoS a SCOPUS. Fakultu a univerzitu úspešne reprezentuje svojím
členstvom vo viacerých spoločnostiach a výboroch. Je držiteľom ocenenia Literárneho forndu-Ceny
za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015.
doc. Mgr. Erik Láštic, PhD., Katedra politológie
Patrí medzi významných a dlhoročných pedagógov fakulty. Na Katedre politológie pôsobí od roku
2002. Mimoriadne úspešný a aktívny je počas svojho pôsobenia v oblasti publikačnej. Viaceré jeho
publikácie sú súčasťou projektov prestížnych zahraničných vydavateľstiev, ako napríklad
Routledge a Springer. Aktívne participoval na 12 vedeckých projektoch. Bol vedúcim výskumu
v troch grantových úlohách. Fakultu a univerzitu úspešne reprezentuje svojím členstvom vo
viacerých významných spoločnostiach a výboroch. Je riaditeľom UNESCO Katedry výchovy
k ľudským právam, členom Rady Via Iuris a Fondu investigatívnej žurnalistiky.
Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD., Katedra slovanských filológií
Je vynikajúcou pedagogičkou s dlhoročnou praxou a cennými skúsenosťami. Ako úspešná a aktívna
vysokoškolská pedagogička vychovala za uplynulých 20 rokov niekoľko úspešných generácií
slovenistov. Ako vyslaná zahraničná lektorka venuje mimoriadnu pozornosť popularizácii
slovinského jazyka, literatúry a kultúry. Jej zásluhou sa lektorát slovinského jazyka modifikoval na
samostatný študijný odbor, ktorý je možné v súčasnosti študovať v rámci dvoch študijných
programov.
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Prírodovedecká fakulta UK
prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD., Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej
geofyziky
Patrí medzi skúsených pedagógov a uznávané osobnosti. Je potrebné vyzdvihnúť z množstva
aktivít jeho excelentnú pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti vysokoškolského vzdelávania
v odbore vedy o Zemi. Zvlášť výrazným spôsobom prispel k úspešnej príprave akreditácie
doktorandského študijného programu inžinierska geológia a hydrogeológia, ktorý je svojím
zameraním jedinečný v rámci Slovenskej republiky.
Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD., Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Je úspešnou, veľmi aktívnou pedagogičkou s invenčným prístupom k vzdelávaniu. Aktívne sa
podieľa na organizácii vedecko-popularizačných podujatí v oblasti chémie, ako Letná škola
mladých chemikov, Chemická olympiáda, Korešpondenčný seminár chemouk. Mimoriadne
aktívna je pri tvorbe online náučných audiovizuálnych materiálov na webových platformách pre
širokú verejnosť. Pôsobí ako podpredsedníčka organizačného výboru študentskej vedeckej
konferencie.
RNDr. Martina Zvaríková, PhD., Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny
Patrí medzi skúsených a obľúbených pedagógov. V roku 2011 stála pred veľkou výzvou, spojiť
vedenie katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny. Tejto úlohy sa zhostila
s veľkým nadšením a súčasne pokorou. Vďaka svojej trpezlivosti, empatii, ľudskému prístupu
a taktu sa jej podarilo získať dôveru všetkých zamestnancov. Obrovský vklad priniesla aj do
prípravy a realizácie pri zosúlaďovaní študijného programi Ekológia a ochrana životného
prostredia.
Pedagogická fakulta UK
PhDr. Anna Bocková, PhD., Katedra histórie
Je vysokoškolská pedagogička, výrazná osobnosť a popredná a úspešná slovenská didaktička
dejepisu. Dlhé roky pôsobí ako členka Predmetovej komisie ŠPU pre dejepis. V rámci svojej aktívnej
a dlhoročnej publikačnej činnosti je autorkou učebníc dejepisu pre základné a stredné školy.
Mimoriadne sa angažuje v práci s talentovanou mládežou v oblasti historického vzdelávania
v rámci Slovenskej komisie dejepisnej olympiády.
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
Patrí medzi významné osobnosti v oblasti pedagogickej, publikačnej a výskumnej činnosti.
Mimoriadne úspešne sa angažuje v oblasti primárnej pedagogiky, čím výrazne prispieva k jej
rozvoju. Je vynikajúca odborníčka a inšpirujúca pedagogička. Nesmierne veľa svojej tvorivej práce
a energie venuje činnosti v akreditačnej rade, čím aktívne prispieva k zabezpečeniu vysokej kvality
študijných programov.
Mgr. Miroslava Lemešová, PhD., Katedra psychológie a patopsychológie
Je vynikajúca pedagogička s bohatou vedeckou a pedagogickou činnosťou. Dlhodobo sa venuje
témam sociálno-psychologických kompetencií, ich rozvoju v učiteľskej príprave a sociálnopsychologickému tréningu. V súčasnosti svoje úsilie intenzívne zameriava na oblasť terciárneho
vzdelávania, konkrétne sa venuje poruchám učenia a pozornosti u študentov. Je autorkou
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mnohých vedeckých prác, publikovaných v karentovaných časopisoch v zahraničí. V rámci svojej
úspešnej publikačnej činnosti je autorkou aj mnohých vysokoškolských učebníc, čím výraznou
mierou prispieva k obohateniu študijného programu učiteľstvo psychológie v kombinácii. Je veľmi
obľúbená medzi študentmi za svoj mimoriadne ľudský prístup z pozície ich tútorky.
Farmaceutická fakulta UK
doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc., Katedra chemickej teórie liečiv
Je dlhoročným úspešným, skúseným a zanieteným pedagógom Farmaceutickej fakulty UK.
Dlhodobo sa venuje vzdelávaniu budúcich farmaceutov v oblasti všeobecnej a anorganickej chémie
a metalofarmák. Jeho pedagogická činnosť sa výrazným spôsobom pretavuje do vedy a výskumu.
Venuje sa syntéze a štúdiu nanočastíc striebra a zlata. V rámci predmetného výskumu dosiahol
v spolupráci s kolegami významné úspechy v oblasti nanoformulácií zlata pre terapiu zápalových
a degeneratívnych ochorení kostí, kĺbov a chrupaviek. Za výskum mu bola udelená Cena za transfer
technológií na Slovensku za rok 2022 v kategórii „Inovácia“.
PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD., Katedra galenickej farmácie
Je zanietený pedagóg. Zásadným spôsobom prispieva ku skvalitneniu pedagogického procesu na
fakulte. Záverečné práce študentov pod jej vedením získali niekoľkokrát cenu dekana a rektora UK.
Pod jej vedením získali mnohé práce prestížne umiestnenie v nadnárodnom kole študentskej
vedeckej činnosti. Súčasne rozvíja svoj inovátorský potenciál v úzkej spolupráci s vedeckovýskumnými pracoviskami a inými univerzitami.
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Mgr. Iveta Cihová, PhD., Katedra atletiky
Niekoľko rokov úspešne a činorodo pôsobila ako študijná prodekanka pre bakalárske štúdium
a akademický informačný systém. V súčasnosti sa aktívne podieľa spolu so študentmi fakulty na
organizovaní medzinárodných atletických podujatí na Slovensku. Popri pedagogickej činnosti na
fakulte sa aktívne angažuje ako kariérna poradkyňa pre študentov športovej špecializácie kondičný
tréner v prvom stupni štúdia.
doc. Mgr. Matej Chren, PhD., Katedra gymnastiky, tancov, fitness a úpolov
Patrí medzi skúsených a obľúbených pedagógov fakulty. Je dlhoročný uznávaný pedagóg v oblasti
tanca a tanečného športu. Pôsobí ako člen prezídia, vedúci vzdelávacieho úseku a metodickovzdelávacej komisie Slovenského zväzu tanečných športov. Vo svojej dlhodobej, aktívnej
a profesionálnej reprezentácii v oblasti tanca zaznamenal mnohé významné úspechy. Je niekoľko
násobným majstrom SR v štandardných, latinskoamerických tancoch, víťazom tanečnej televíznej
show Let’s dance.
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc., Ústav anatómie
Pôsobí ako vysokoškolská učiteľka od svojej promócie v roku 1976. Odvtedy napĺňa svoju potrebu
a túžbu prispieť ku kvalitnému vzdelávaniu budúcich lekárov. Vysoká úroveň výučby anatómie,
základného teoretického medicínskeho predmetu, bola pre ňu vždy hlavnou prioritou. Vychovala
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mnohých erudovaných doktorandov. Od roku 1983 pracuje na Ústave anatómie. Pod jej
niekoľkoročným vedením nadobudol výrazný rozvoj vo viacerých oblastiach. Nesmierne veľa svojej
tvorivej energie a úsilia venovala rozvoju a dobudovaniu pracoviska po stránke priestorovej,
materiálnej i personálnej. Na svojom pracovisku sa výrazným spôsobom zaslúžila o výučbu
predmetu anatómia pre študijný program všeobecné a zubné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej
fakulte v Martine. Je nositeľkou mnohých významných ocenení.
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., Neonatologická klinika JLF UK a UNM
Patrí medzi významných odborníkov v odbore neonatológia. Na Jesseniovej lekárskej fakulte
pôsobí dlhodobo, celkovo 36 rokov. Je hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre
neonatológiu, člen výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti a jej neonatologickej sekcie. Jeho
zanietenosť a výrazné organizačné schopnosti dokumentuje 15 úspešných ročníkov Martinských
neonatologických dní s medzinárodnou účasťou. Aktívne sa podieľal na vzdelávaní niekoľkých
generácií študentov pregraduálneho štúdia. Vyškolil mnohých doktorandov a lekárov
v špecializačnom štúdiu. Zaslúžil sa o úspešný rozvoj Neonatologickej kliniky vrátane
perinatologického centra. Stimuluje a inšpiruje svojím príkladom mladých lekárov k odbornému
a vedeckému rastu. Podporuje vedecký rozvoj a interdisciplinárnu spoluprácu, ktorou obohacuje aj
predklinické odbory medicíny. Pôsobí ako člen viacerých redakčných rád časopisov. Je držiteľom
mnohých významných ocenení. Ako úspešný pedagóg, vedec a lekár sa svojím širokospektrálnym
záberom aktivít priamo podieľa na rozvoji a napredovaní Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Bc. Stanislav Griguš, Oddelenie propagácie fakulty
Je výrazná osobnosť fakulty, nesmierne zanietený a kreatívny režisér a scenárista. Svojím
talentom, skúsenosťami a obrovským kreatívnym potenciálom má zásluhy na výraznej propagácii
fakulty v externom priestore. Vo virtuálnom svete približuje fakultu a vedu pre študentov
a verejnosť na vynikajúcej úrovni s ohromujúcim výkonom. Ako príklad možno uviesť rekordný
počet videní prednášok doc. Kubáčka, ktoré presiahlo 2 milióny a celkový počet fakultných videí
prekročilo 6 miliónov videní.
prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
Patrí medzi obľúbených učiteľov fakulty. Vo svojej pedagogicko-vedeckej práci sa naplno venuje
fyzike. Svojim študentom na prednáškach pravidelne sprostredkúva množstvo nových,
zaujímavých a odborných poznatkov. Veľké ocenenie si zaslúži jeho angažovanosť v rozvoji
študijného programu environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje, meteorológia a klimatológia,
ktorej sa stal garantom. Zodpovedne a zainteresovane pripravuje študentov so širokým
uplatnením v základnom a aplikovanom výskume a praxi.
Dr. Hana Šmitala Mizerová, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
Svojou húževnatou a neúnavnou prácou prispela výrazným spôsobom k propagácii univerzity
a k šíreniu jej dobrého mena. V septembri 2022 získala ocenenie L´Oreál-UNESCO pre ženy vo
vede na Slovensku, v kategórii formálne vedy. Jej mimoriadne kreatívny a tvorivý potenciál je
hnacím motorom k motivácii študentiek univerzity vydať sa na vedeckú kariérnu dráhu.
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Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., Katedra biblických vied
Je vynikajúci a rešpektovaný pedagóg. Na fakulte pôsobí ako vedúci Katedry biblických vied, člen
Vedeckej rady fakulty a Odborovej komisie pre doktorandské štúdium katolíckej teológie. Bol
dlhoročným garantom a v súčasnosti je spolugarantom študijného programu katolícka teológia
a habilitačného a inauguračného konania v odbore katolícka teológia. Aktuálne prednáša
predmety Starého a Nového zákona. Je školiteľom dizertačných a diplomových prác. Jeho
publikačná činnosť zahŕňa niekoľko desiatok vedeckých publikácií v oblasti biblických vied. Aktívne
rozvíja spoluprácu s kolegami v rámci biblického diela na Slovensku.
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD., Katedra cirkevných dejín
Je renomovaným a uznávaným odborníkom v oblasti evanjelickej teológie a súčasne obľúbeným
a rešpektovaným pedagógom. Pôsobí ako člen Katedry cirkevných dejín. V rámci svojej dlhodobej
úspešnej vedecko-výskumnej činnosti získal zahraničný projekt renomovanej Nadácie Johna
Templetona pod názvom „Budúcnosť Imago Dei teológií v kontexte nových výziev
transhumanizmu“. Tento projekt administruje Ian Ramsey Centrum pre vedu a náboženstvo na
Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii. V súvislosti s týmto projektom sa mu podarilo
zorganizovať medzinárodné kolokvium a medzinárodné sympózium. V súčasnosti je súčasťou
riešiteľského kolektívu projektu APVV a medzinárodného vedeckého projektu Vietnamskej
akadémie vied.
Fakulta managementu UK
doc. Mgr. Lucia Kohnová, PhD., Katedra stratégie a podnikania
Dlhoročne patrí medzi najaktívnejších pedagógov fakulty.Vo svojej úspešnej pedagogickej činnosti
aktívne rozvíja študijné predmety na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, kde tvorivo
prepája výsledky vlastnej vedeckej činnosti so vzdelávaním. Ako mladá činorodá vedecká
pracovníčka získala 4 granty Univerzity Komenského, je certifikovanou lektorkou a držiteľkou
certifikátu MITx “Future of Work“. Aktívne participuje na domácich i zahraničných vedeckých
projektoch APVV, VEGA, ERASMUS+, HORIZONT 2020. Na rozvoji vedecko-pedagogickej činnosti
fakulty sa aktívne podieľa aj účasťou v členstve v Rade pre kvalitu Fakulty managementu UK
a v Akademickom senáte Fakulty managementu UK. Súčasne publikuje v mnohých odborných
indexovaných časopisoch s vysokým počtom ohlasov. Za svoju vedeckú činnosť bola ocenená na
medzinárodnej konferencii, kde získala „best paper awards“.
Mgr. Martin Vozár, PhD., Katedra ekonómie a financií
Ocenenie si zaslúži predovšetkým jeho úspešná a aktívna pedagogická činnosť. O kvalite jeho
práce dlhodobo svedčí aj vysoko pozitívne hodnotenie študentmi. Svoje praktické skúsenosti
zaujímavo a tvorivo prepája do výučbovej praxe, čím zvyšuje atraktivitu predmetov a jej kvalitu.
Pravidelne sa zapája do všestranných aktivít na Katedre ekonómie a financií Fakulty managementu
UK. Odborne a zanietene vedie záverečné práce a pravidelne participuje na pripravovaných
projektoch. Svojím prístupom, ochotou a zanietenosťou sa stal zdrojom inšpirácie pre mnohých
študentov a kolegov.
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doc. Ing. Jarmila Wefersová, PhD., Katedra medzinárodného manažmentu
Je dlhoročnou, úspešnou a skúsenou vysokoškolskou pedagogičkou. V súčasnosti pôsobí na
Katedre medzinárodného manažmentu Fakulty managementu UK. Svoju vysokú odbornosť
a výbornú znalosť nemeckého jazyka aktívne zúročuje vo výučbe. Vo svojej pedagogickej
a publikačnej činnosti venuje pozornosť predovšetkým oblasti medzinárodného manažmentu,
európskej ekonomickej integrácie, podnikania, ekonómie a hospodárskej politiky. Bola ocenená
Cenou rektora za vedenie diplomovej práce „Crowdfunding“ – financovanie inovatívnych projektov
podnikateľov. Je členkou Slovenskej akadémie manažmentu pri Ekonomickej univerzite
v Bratislave a spoluriešiteľkou viacerých medzinárodných projektov.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD., Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Je skúsený pedagóg, ktorý sa aktívne podieľa na vzdelávacom procese na fakulte v študijnom
programe európske štúdiá. Do procesu vzdelávania prináša mnohé cenné inovácie v metódach
a prístupoch. Do vzdelávania inkorporuje princíp inkluzívnosti, medzinárodnej spolupráce
a prepájania s praxou. V rámci medzinárodného sieťovania vytvoril v spolupráci s partnerskými
univerzitami v konzorciu ENLIGHT kurz Dotazníkový výskum o rôznych dimenziách rovnosti
príležitostí, v ktorom sa študenti oboznámia so spôsobom, ako navrhnúť dotazníkový výskum
podľa vlastných predstáv. V súvislosti s výskumom participatívnosti a volebného správania viedol
skupinu študentov, ktorí pripravili a realizovali exit pool pri komunálnych voľbách v roku 2022
v Bratislave.

14

