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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.
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Budova Filozofickej fakulty UK na Gondovej. 
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

Pohľad na budovu na Kapitulskej po rekonštrukcii  
v roku 1925. Foto: Štenc, Praha, 1925

Slávnostné položenie základného kameňa 
výstavby Mlynskej doliny, na ktorom sa zúčastnil 
aj Alexander Dubček (hore vľavo). AUK: Zbierka 
fotografií – budovy.

Výstavba Prírodovedeckej fakulty UK v Mlynskej 
doline, kladenie stropného pletiva na pavilón 
Fyzika I. AUK: Zbierka fotografií – budovy, foto: 
Štefan Petráš

PÄŤ FAKTOV Z HISTÓRIE 
NAŠICH BUDOV 
• Neskororenesančnú budovu na 

Kapitulskej ulici nechal na mieste 
troch starších kapitulských domov 
postaviť ostrihomský arcibiskup Peter 
Pázmaň (1570 – 1637) ako sídlo pre 
jezuitov. Projekty budovy, ktorá mala 
slúžiť ako rezidencia a kolégium na 
výchovu jezuitov, dal vyhotoviť rektor 
jezuitov Gašpar Malius pravdepodobne 
v Ríme talianskemu architektovi 
Jakubovi Ravovi. Po vzniku Univerzity 
Komenského tu sídlil rektorát, právnická 
aj filozofická fakulta. Dnes je sídlom 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulty UK. 

• V objekte Filozofickej fakulty UK sa 
nachádza jedinečná spoločenská sála, 
v ktorej bolo kedysi umiestnené prvé 
rozhlasové štúdio na Slovensku. Sieň 
bola v tom čase známa ako Koncertná 
sieň Československého rozhlasu. 
Ide o Moyzesovu sieň pomenovanú 
po hudobnom skladateľovi 
a dlhoročnom šéfovi hudobného 
vysielania Československého rozhlasu 
v Bratislave. Dnes sa tu konávajú 

promócie bakalárov a iné spoločenské 
podujatia. Dekoráciou predstavuje jeden 
z najtypickejších interiérov viedenskej 
secesie. 

• Budovu Filozofickej fakulty UK na 
Gondovej ulici kedysi nazývali vládna 
budova. Sídlili v nej totiž viaceré 
ústredné inštitúcie: Krajinský úrad, 
Povereníctvo vnútra, URBION (Štátny 
inštitút urbanizmu a územného 
plánovania), Štátny slovenský ústredný 
archív (dnes Slovenský národný archív), 
Slovenská pošta, Československý 
rozhlas či Slovenská filharmónia. 
Stavba budovy sa realizovala v rokoch 
1909 – 1913 pre potreby rakúsko-
uhorského vojenského veliteľstva. 
Reprezentatívnosť a poloha budovy bola 
priam predurčená pre neskoršie vládne 
inštitúcie. Pod správu UK prešla v roku 
1958.

 
• Komplikované obdobie tesne pred 

a počas 2. svetovej vojny malo aj 
pozitívny vplyv na dobudovanie 
vysokého školstva na Slovensku. 
Po vzniku Slovenskej republiky 
a Protektorátu Čechy a Morava a po 
zatvorení českých vysokých škôl (1939) 
sa stalo pre študentov zo Slovenska 
problémom pokračovať v štúdiu či 

dokončiť ho na území Protektorátu. 
Vznikla naliehavá potreba dobudovať 
slovenskú techniku a prírodné vedy. 
Vznikom Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave (dnes Slovenská 
technická univerzita) sa zavŕšili snahy 
od polovice 20. rokov 20. storočia 
vybudovať na Slovensku vysokú školu 
so zameraním na techniku. Zároveň sa 
podarilo zriadiť Prírodovedeckú fakultu 
UK tak, ako to bolo plánované už pri 
vzniku Univerzity Komenského. 

• Prírodovedecká fakulta UK sídlila 
pôvodne na viacerých miestach 
v Bratislave, no najviac katedier 
bolo umiestnených v budove na 
Šmeralovej ulici. Zlý technický stav 
krovu spôsobil zrútenie časti strechy 
a spolu s plánovanou výstavbou Mosta 
SNP to urýchlilo demoláciu tejto 
stavby a presťahovanie fakulty. Areál 
Prírodovedeckej fakulty UK v Mlynskej 
doline sa začal budovať v roku 1967. 
Išlo o celý komplex stavieb fakulty 
vyčlenených pre prírodovedecké odbory, 
matematiku a fyziku, ale aj o stavby 
študentského mesta. Na slávnostnom 
položení základného kameňa výstavby 
Mlynskej doliny sa zúčastnil aj 
Alexander Dubček.
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PANDEMICKÝ ROK 
2020/2021 
 
V marci 2020 bola Univerzita Komenského 
prvou vysokou školou na Slovensku, ktorá 
sa rozhodla prejsť na dištančnú výučbu. 
Pandémiu využila na naštartovanie 
plánovaných zmien, ktoré sa v kontexte 
situácie stali nevyhnutnými. V novom 
akademickom roku 2020/2021 už teda bola 
na online výučbu pripravená. 

Rok bez akademických slávností a podujatí. 
Aj tak sa dá charakterizovať akademický 
rok 2020/2021. Dianie sa presunulo takmer 
výlučne do online priestoru. Internáty zostali 
obývané len študentmi, ktorí odísť nemohli 
– či už z dôvodu praxe, laboratórnych 
prác, alebo zo zdravotných či vážnych 
sociálnych dôvodov. Na internátoch ostala 
aj časť zahraničných študentov, pre ktorých 
by návrat domov predstavoval vážnu 
komplikáciu. Ostatní študenti odišli domov. 
V platnosti ostali prísne nariadenia, za 
porušenie ktorých hrozili pokuty.
V januári a februári zavládla mimoriadne 
nepriaznivá epidemická situácia. Opatrenia 
preto pokračovali aj počas už tretieho online 
semestra, pričom niektoré sa sprísnili. 
Dlhotrvajúca pandémia nás však naučila aj 
to, že niektoré procesy jednoducho nie sú 
udržateľné na dlhodobé vykonávanie z domu. 
Preto sme v letnom semestri trvali na tom, 
aby praxe študentov z kľúčových odvetví 
mohli prebehnúť prezenčne a neohrozili sme 
tak kvalitu ich prípravy. Mnohé opatrenia sa 
nám podarilo presadiť napriek mimoriadne 
náročnej situácii. Výnimku dostali študenti 
končiacich ročníkov, kde bola ich fyzická 
účasť nevyhnutná na riadne ukončenie 
štúdia, napríklad študenti medicíny, 
zubárstva, farmácie, prírodných vied a ďalší.
Koncom letného semestra sa už niektorí 
študenti mohli postupne vracať na internáty 
a prezenčne absolvovať nevyhnutnú časť 
štúdia. Skúšky a záverečné skúšky sa konali 
kombinovane. Záujemcovia o štúdium 
absolvovali prevažne online prijímacie 
skúšky.

Letný semester sa začal dištančne. O výnimku pre študentov 
lekárskych fakúlt a iných odborov, kde je prezenčná výučba 
nevyhnutná, žiadal rektor UK hlavného hygienika, ministra 
zdravotníctva, ministra školstva a ministra vnútra. Výnimku 
nakoniec dostali.

UK zriadila vlastné mobilné odberové miesta (MOM), vďaka 
ktorým otestovala zamestnancov i doktorandov. Pravidelne 
sa konalo aj testovanie ubytovaných na internátoch.

Sekvenovanie genómov SARS-CoV-2 robili vedci vo 
Vedeckom parku UK a na Prírodovedeckej fakulte UK. 
Bioinformatici z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
UK následne vykonávali analýzu vzoriek koronavírusu.



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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UMIESTNENIE 
V REBRÍČKOCH
Univerzita Komenského 
bola v roku 2020 zastúpená 
vo všetkých významných 
medzinárodných rebríčkoch. UK 
využíva aj tento typ spätnej väzby 
pri refl exii vlastnej činnosti.

ACADEMIC RANKING OF WORLD 
UNIVERSITIES 2020 – tzv. Šanghajský 
rebríček 
UK dosiahla 601. – 700. miesto z viac 
ako 2000 hodnotených univerzít, pričom 
získala najlepšie umiestnenie od jej 
prieniku do rebríčka. V hodnotení Global 
Ranking of Academic Subject 2020 sa 
UK umiestnila na 201. – 300. mieste vo 
fyzike, 301. – 400. mieste v energetickej 
vede a inžinierstve a 401. – 500. mieste 
v matematike.

RUR – Round University Ranking
V hodnotení Round University Ranking za 
rok 2020 UK dosiahla 394. miesto z 1100 
hodnotených univerzít z 85 krajín. 

THE WUR IMPACT RANKING
UK sa umiestnila na 201. – 300. mieste
z viac ako 768 univerzít zo 85 krajín 
celého sveta v projekte inovatívneho 

spôsobu hodnotenia univerzít, s ktorým 
prišiel THE WUR (Times Higher Education 
World University Ranking) ako líder 
v oblasti rankingov univerzít. Hodnotil 
vplyv univerzít na ekonomiku a v širšom 
kontexte na celú spoločnosť.

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

LEIDEN RANKING
UK sa umiestnila na 593. pozícii z 1176 
svetových univerzít pri hodnotení všetkých 
odborov. V hodnotení odborov dosiahla 
nasledovné umiestnenia: 478. miesto – 
fyzikálne vedy a technika, 518. miesto 
– biomedicínske a lekárske vedy, 543. 
miesto – vedy o Zemi a živej prírode, 
776. miesto – spoločenské a humanitné 

vedy a 896. miesto – matematika 
a matematická informatika.

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS
UK obsadila 651. – 700. priečku z 1300 
hodnotených najlepších univerzít sveta. 
Oproti minulému roku si polepšila o 50 
miest.

CWUR (CENTER FOR WORLD UNIVERSITY 
RANKINGS)
UK patrí 609. 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 601. – 650. pozícii 
z top 800 univerzít, zo širšieho výberu viac 
ako 4000 vedeckých inštitúcií.

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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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.

394

18%



UK ponúkala v akademickom roku 2020/2021 záujemcom o štúdium 
v bakalárskom, magisterskom, doktorskom aj doktorandskom 
stupni spolu 935 študijných programov, v ktorých má priznané právo 
udeľovať príslušný akademický titul. V porovnaní s predchádzajúcim 
rokom sa ponuka študijných programov zvýšila o 47. UK prijala  
10 288 študentov, do prvého roka štúdia sa zapísalo 7 454 študentov.

Študenti 

Na 13 fakultách UK študovalo v roku 2020 vo všetkých stupňoch 
štúdia (bakalárskom, magisterskom, doktorskom a doktorandskom 
štúdiu) 22 817 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 2020 skoro 17 % všetkých vysokoškolákov, kým 
v roku 2008 to bolo len 12 %.

Fakulta Bakalársky Magisterský/ 
doktorský Doktorandský Spolu

LF 0 3 175 318 3 493

PraF 1 647 753 112 2 512

FiF 1 779 1 000 230 3 009

PriF 1 284 545 389 2 218

PdF 1 609 883 48 2 540

FaF 20 936 65 1 021

FTVŠ 903 283 26 1 212

JLF 169 1 513 220 1 902

FMFI 799 365 187 1 351

RKCMBF 0 109 14 123

EBF 20 37 7 64

FM 1 380 913 210 2 503

FSEV 588 223 58 869

Spolu 10 198 10 735 1 884 22 817

POČET ŠTUDENTOV NA JEDNOTLIVÝCH 
FAKULTÁCH K 31. 10. 2020
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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 312 študentov na celkový 
počet 2 860 zahraničných 
študentov, čo predstavuje 12,5 % 
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 2020 
študovalo 1 884 doktorandov, čo 
tvorilo 28,6 % výkonu vysokých 
škôl na Slovensku.

Fakulty počet 
študentov ženy cudzinci

LF UK 3 493 2 197 1 019

FiF UK 3 009 2 214 196

PdF UK 2 540 2 310 62

PraF UK 2 512 1 475 65

FM UK 2 503 1 408 372

PriF UK 2 218 1 548 141

JLF UK 1 902 1 243 648

FMFI UK 1 351 541 122

FTVŠ UK 1 212 329 32

FaF UK 1 021 824 86

FSEV UK 869 588 101

RKCMBF UK 123 4 6

EBF UK 64 34 10

SPOLU 22 817 14 715 2 860 

doktorandi

318

230

48

112

210

389

220

187

26

65

58

14

7

1 844

CELKOVÝ POČET ŠTUDENTOV, Z TOHO ŽENY, CUDZINCI A DOKTORANDI NA 
JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH UK V ROKU 2020
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ÚSPECHY ŠTUDENTOV

Medzinárodná olympiáda anglického 
jazyka pre študentov medicíny a farmácie
Tím Richarda Ančica, študenta 
všeobecného lekárstva na Jesseniovej 
lekárskej fakulte UK v Martine, dňa 2. 
októbra vyhral 1. miesto na Medzinárodnej 
olympiáde anglického jazyka pre 
študentov medicíny a farmácie, ktorú 
už po tretíkrát zorganizovali tri ruské 
univerzity v Moskve, Jekaterinburgu 
a Krasnojarsku. Vo fi nále, o účasť v ktorom 
bojovalo viac ako 1000 prihlásených, práve 
prezentácia jeho družstva na tému ľudskej 
reakcie na COVID-19 najviac zaujala 
odbornú porotu. 

ŠVK Lekárskej fakulty Ostravskej 
univerzity
Dňa 3. novembra 2020 sa konal X. 
ročník Študentskej vedeckej konferencie 
Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity, 
ktorá sa zameriava na prezentáciu 
vlastných vedeckovýskumných aktivít 
študentov lekárskych i nelekárskych 
zdravotníckych študijných odborov. 
Dominike Holubovej z Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK sa v kategórii 
študentov nelekárskych odborov na 
magisterskom stupni štúdia podarilo 
umiestniť na 3. mieste s kvalitatívnou 
štúdiou o vnímaní prideľovanej 
ošetrovateľskej starostlivosti študentmi 
ošetrovateľstva.

Cena Daniela Tupého
Dňa 4. novembra 2020, presne 15 rokov 
od vraždy Daniela Tupého, sme spoznali 
víťazov celoštátnej súťaže študentských 
textov o násilí, extrémizme a zlyhávaní 
štátu v oblasti ľudských práv, v minulosti 
i v súčasnosti, ktorú na počesť svojho 
študenta pravidelne organizuje Filozofi cká 
fakulta UK. Spomedzi 33 prác, ktoré do 
súťaže o Cenu Daniela Tupého prihlásili 
vysokoškoláci z celého Slovenska, 
odbornú porotu najviac zaujal text Roberta 
Mihályho z FiF UK. Druhé miesto získala 
Nelly Kleinová z FiF UK, 3. miestom bola 
ocenená aj práca Richarda Ančica z JLF 
UK. Porota sa okrem toho rozhodla 

udeliť špeciálnu cenu prácam Martiny 
Zboroňovej a Laury Strnálovej (obe z FiF 
UK). Víťazi súťaže boli vyhlásení na záver 
spomienkového podujatia Ticho po 
Danielovi, ktoré sa konalo v Moyzesovej 
sieni FiF UK a verejne vysielalo 
prostredníctvom internetu.

Umenie života za každých okolností
Medzinárodná asociácia univerzít tretieho 
veku (AIUTA) v spolupráci so Svetovým 
kongresom cestovného ruchu pre seniorov 
(WSTC) vyhlásila v roku 2020 1. ročník 
súťaže tvorby seniorov „Umenie života 
za každých okolností“. Študentkám 
z Univerzity tretieho veku Centra ďalšieho 
vzdelávania UK sa podarilo uspieť v dvoch 
kategóriách: Viera Metelková si v kategórii 
„najlepšia originálna práca“ odniesla Zlatú 
cenu, dielo Boženy Kučerovej si v kategórii 
„cena za tradície“ odnieslo ocenenie 
Výnimočná práca. 

Univerzitné majstrovstvá SR v e-športoch
Univerzita Komenského má úspešných 
reprezentantov aj v elektronických 
športoch. Tímu Comenius KU FARP, ktorý 
tvoria šiesti študenti z Právnickej fakulty 
UK: Patrik Hampl, Peter Mikuš, Tomáš 
Cvaniga, Samuel Kellner, Matúš Fabian 
a Daniel Sokol, sa v letnom semestri 
2020/2021 podarilo v hre Counter-
Strike: Global Offensive (CS:GO) zvíťaziť 
hneď v troch súťažiach: Univerzitných 
majstrovstvách SR v elektronických 
športoch, Univerzitnej e-športovej lige 
(UniCup) a 3E:AM, čím sa stali prvým 
tímom v histórii univerzitného e-športu, 
ktorý dokázal v jednej sezóne vyhrať 
všetky e-športové turnaje usporiadané 
pre študentov univerzít a vysokých škôl 
v Česku i na Slovensku.

AI in Environmental-Social-Governance 
Investing
Tímu študentov ekonomickej a fi nančnej 
matematiky z Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky UK (v zložení 
Natália Gibasová, Lenka Košútová, 
Adriána Leginusová a Adam Martinka) 
sa v konkurencii 45 tímov z 28 rôznych 
univerzít z celej Európy podarilo obsadiť 

Marek Kajan zvíťazil v projekte 
Veľvyslanectva mladých.
foto: archív M. Kajana

Kresby víťaza Veľvyslanectva 
mladých Mareka Kajana.
Foto: Ramon Leško, zenskyweb.sk

4. miesto vo fi nále medzinárodnej súťaže 
Artifi cial Intelligence in Environmental-
Social-Governance Investing, ktoré 
sa konalo 7. júna 2021. Súťaž, ktorú 
zorganizovala CFA Society Poland 
a ktorá prebiehala od marca do júna 
2021, sa zamerala na spoločensky 
zodpovedné investovanie, reprezentované 
ukazovateľmi ESG (environmentálne, 
sociálne a správne riadenie).

Veľvyslanectvo mladých
Dňa 17. júna 2021 sa v Bratislave 
uskutočnil už 11. ročník projektu 
Veľvyslanectvo mladých, do ktorého 
sa môže prihlásiť každý študent 
strednej i vysokej školy. Odborná porota 
z prihlásených účastníkov v kategórii 
vysokoškolákov, ktorí sa vo svojom 
projekte mali tento rok tematicky zamerať 
na zlepšenie ekonomickej situácie 
v oblasti hospodárstva, zdravotníctva 
s dôrazom na cestovný ruch na Slovensku, 
za víťaza vybrala Mareka Kajana. Študent 
Lekárskej fakulty UK vytvoril anatomický 
atlas s odborne, ale i umelecky 
hodnotnými kresbami anatomických 
štruktúr. Na 2. mieste sa s výskumom 
biodiverzity na cintorínoch umiestnil Jozef 
Balcerčík z Prírodovedeckej fakulty UK. 
3. miesto získal Victor Ibara z Lekárskej 

fakulty UK s portálom, ktorý rieši časovú, 
stresovú a dezinformačnú problematiku 
zdravotníckeho sektora s využitím 
stručných informačných online videí 
o konkrétnej diagnóze.

Štúrovo pero
Dňa 24. júna 2021 sme spoznali víťazov 
celoslovenskej novinárskej súťaže 
stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo 
pero 2020/2021. V kategórii online 
žurnalistika zvíťazila študentka FiF UK 
Kristína Kaňuchová so svojím podcastom 
Namojdušu. V kategórii vysokoškolské 
časopisy sa na 3. mieste umiestnili 
hneď dva časopisy z UK: Farmakoviny, 
študentský časopis v réžii Slovenského 
spolku študentov farmácie z FaF UK, 
a celofakultný časopis Pod čiarou, 
ktorý tvoria študenti FiF UK v spolupráci 
s katedrou žurnalistiky. V kategórii 
individuálne príspevky vysokoškolákov 
získala 3. miesto Dominika Chrastová, 
študentka z FSEV UK, a prémiu Literárneho 
fondu Dominika Pacigová z FiF UK.

Študentská osobnosť Slovenska
Dňa 1. júla 2021 si v Pálffyho paláci 
prevzali ocenenia laureáti 16. ročníka 
súťaže Študentská osobnosť Slovenska, 
ktorú pod odbornou garanciou Slovenskej 

rektorskej konferencie a Slovenskej 
akadémie vied organizuje Junior Chamber 
International – Slovakia. Odborná porota 
vyberala úspešných študentov a mladých 
vedcov z 91 nominácií v trinástich 
kategóriách. Študentskou osobnosťou 
Slovenska za akademický rok 2019/2020 
sa v kategórii farmácia stala Laura 
Adamkovičová z Farmaceutickej fakulty 
UK. V kategórii šport exceloval Julián Enrik 
Smoliga, študent Fakulty telesnej výchovy 
a športu UK.

AKADEMICKÁ MOBILITA 
ŠTUDENTOV

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

Vysokoškolské štúdium na fakultách 
UK v akademickom roku 2019/2020 
ukončilo 5 237 absolventov všetkých 
stupňov vzdelávania. Akademický 
titul „doktor medicíny“ získalo 686 
absolventov, akademický titul „magister“ 
2 321, titul „bakalár“ 1 935 absolventov 
a akademický titul „philosophiae doctor“ 
295 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 2020 
sa v slovenskom jazyku a odborných 
predmetoch v slovenskom jazyku 
vzdelávalo 261 študentov z takmer 50 
krajín sveta.

PODIEL ŠTUDENTOV UK
NA CELKOVOM POČTE
ŠTUDENTOV V SR

PODIEL DOKTORANDOV UK
UK NA CELKOVOM POČTE 
DOKTORANDOV V SR

PODIEL ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV
UK NA CELKOVOM POČTE
ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV V SR

16,6 %
(22 817)

28,6 %
(1 884)

22,5 %
(2 860)

100 %
(137 321)

100 %
(6 582)

100 %
(12 739)

UK
UK UK
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Letné školy

Po minuloročnom online ročníku Detskej 
Univerzity Komenského sa tento rok letnej 
školy pre deti od 9 do 14 rokov konal 
kombinovane – prezenčne aj online. 
Počas júla a augusta si deti vypočuli 
osem prednášok od odborníkov z UK, SAV, 
Slovenského národného divadla, Univerzity 
v Oxforde a od ministra zahraničných 
vecí. Okrem toho absolvovali množstvo 
zaujímavých workshopov. 

Tohtoročná Letná univerzita slovenského 
jazyka a kultúry organizovaná Centrom 
ďalšieho vzdelávania UK sa opäť 
uskutočnila dištančnou metódou v termíne 
5. – 16. júla 2021. Záujemcovia žijúci 
v zahraničí, krajania a študenti maturitných 
ročníkov zo zahraničia získali a zdokonalili 
svoje komunikačné a jazykové 

kompetencie v slovenčine a spoznali 
rozmanitosť histórie a kultúry Slovenska. 

Letná bratislavská univerzita seniorov
sa konala od 27. júla do 5. augusta 
2021 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca. Seniori si okrem diskusie na tému 
„Postavenie žien v minulosti a súčasnosti“ 
vypočuli tri prednášky o klavírnom umení 
v Prešporku, o minulosti a budúcnosti 
kúpeľov Grössling a o duševnom zdraví 
v (post) covidovej dobe – a ako sa oň 
postarať.

Letná škola slovenského jazyka 
a kultúry Studia Academica Slovaca
(SAS) sa konala od 2. do 14. augusta 
2021 dištančnou formou. Najstaršia 
letná univerzita na Slovensku z dielne 
Filozofi ckej fakulty UK pripravila jazykové 
semináre, konverzácie a prednášky. 

Každoročne vzdeláva zahraničných 
slovakistov, slavistov, študentov, 
kultúrnych pracovníkov, manažérov, 
lektorov, prekladateľov a ďalších 
záujemcov o náš jazyk a kultúru. 

Po úspešnom prvom ročníku letnej 
školy Ekonomika v kruhu sa pre žiakov 5. 
až 9. ročníka základných škôl konal druhý 
ročník. Škola je zameraná na vysvetlenie 
podstaty obehového hospodárstva. 
Prostredníctvom prednášok, workshopov 
či hier na témy – odevný priemysel, 
odpadové hospodárstvo, nakladanie 
s biologicky rozložiteľným odpadom, 
zelené budovy či správanie spotrebiteľov 
– deťom ukázala, ako fungujú praktické 
riešenia v každodennom živote. V termíne 
9. – 13. augusta ju organizovali Centrum 
pre rozvoj manažmentu a aplikovaný 
výskum na Fakulte managementu UK, 
Inštitút 3E a Circular Slovakia.
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Podľa stupňa štúdia

Bc. 190

Mgr. 155

Dr. 247

Spojené Bc. a Mgr. štúdium 3

Profesne orientované štúdium 1

Spolu 596

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

Army 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 fi nančnú podporu 
vedeckého bádania a napokon aj 
v dosiahnutých výsledkoch. 

PROJEKTY A GRANTY

Z prostriedkov štátnej dotácie boli v roku 
2020 fi nancované projekty UK v celkovom 
objeme 10,95 mil. eur. Najväčšou 
mierou sa na fi nancovaní projektov 
na UK podieľala Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja (APVV), s podporou 
ktorej pracovníci UK v roku 2020 riešili 
244 vedeckých projektov na 13 fakultách 
UK a vybraných súčastiach v celkovom 
objeme 7,4 mil. eur. V porovnaní 
s uplynulým rokom ide o nárast.

Z hľadiska počtu podporených vedeckých 
projektov sa na výskume na UK najväčšou 
mierou naďalej podieľala Vedecká́ 
grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 
(VEGA), ktorá v roku 2020 podporila 325 
vedeckých projektov UK. Výsledky roka 
2020 ukazujú, že napriek nižšiemu počtu 
projektov zaznamenal objem získaných 
fi nančných prostriedkov nárast.

VÝVOJ POČTU A OBJEMU DOTÁCIE PROJEKTOV APVV V OBDOBÍ 2011 – 2020 (V TIS. EUR)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet 92 106 135 123 161 176 213 231 244 244

BV 1 954 3 109 3 849 4 095 4 107 4 945 6 138 6 314 7 012 6 834

KV 70 70 0 0 0 0 0 0 0 549

Spolu 2 024 3 179 3 849 4 095 4 107 4 945 6 138 6 314 7 012 7 383

Fakulta Počet

PriF UK 72

LF UK 45

FMFI UK 36

FiF UK 25

JLF UK 20

FaF UK 16

PraF UK 14

FSEV UK 12

UVP 11

FM UK 4

PdF UK 3

FTVŠ UK 2

EBF UK 1

RKCMBF UK 1

SPOLU 244

POČET PROJEKTOV APVV

VÝVOJ POČTU A OBJEMU DOTÁCIE PROJEKTOV VEGA V OBDOBÍ 2011 – 2020 (V TIS. EUR)
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet 359 295 371 357 329 340 349 343 344 325

BV 1 738 1 765 2 031 2 289 2 302 2 342 2 683 2 768 3 092 3 371

KV 329 422 229 0 0 0 0 0 0 0

Spolu 2 068 2 187 2 260 2 289 2 302 2 342 2 683 2 768 3 092 3 371

Tím Tomáša Szemesa z Vedeckého parku UK. 
Zdroj: Tomáš Szemes



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 15 30 14 189 7 0 253 8 1 356 1 872

PraF UK 29 10 33 3 3 0 22 1 912 1 013

FiF UK 37 58 53 20 26 0 78 0 973 1 245

PriF UK 22 21 0 378 33 0 111 0 545 1 110

PdF UK 18 31 21 2 2 0 22 0 567 663

FaF UK 0 5 1 59 2 0 19 0 146 232

FTVŠ UK 8 4 1 5 0 0 34 0 161 213

JLF UK 5 24 8 144 3 0 108 7 475 774

FMFI UK 3 12 8 332 4 0 48 0 301 708

RKCMBF UK 9 5 2 0 0 0 2 0 70 88

EBF UK 2 3 4 0 0 0 4 0 60 73

FM UK 5 5 4 37 0 0 25 0 280 356

FSEV UK 2 2 4 12 4 0 25 2 134 185

Spolu 155 210 153 1 181 84 0 751 18 5 980 8 532

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ UK ZA ROK 2020

HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE 

V roku 2020 bolo v rámci UK 
habilitovaných 48 docentov. VR UK 
prerokovala 14 a schválila 12 návrhov 
vedeckých rád fakúlt na vymenovanie 
profesorov. Okrem postupov pri 
vymenovaní profesorov Vedecká rada UK 
v roku 2020 na základe návrhov fakúlt 
UK schválila 6 čestných titulov „emeritný 
profesor“ a schválila 1 návrh na udelenie 
čestného titulu „doctor honoris causa“. 

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 doktorandov podporuje 
UK aj prostredníctvom vlastnej grantovej 
schémy Granty UK. V roku 2021 UK udelila 
grant 257 projektom v celkovej sume 
249 210 eur.

Špičkový výskum a najmä prepojenie 
s praxou pomáhajú na UK zabezpečovať 
aj vedecké centrá ako Vedecký park UK, 
BioMed v Martine a Centrum pre nukleárne 
a urýchľovačové technológie (CENTA).

OBJAVY A VÝSLEDKY VO VEDE

Univerzita Komenského patrí vďaka 
dosiahnutým výsledkom v oblasti vedy 
k najvýznamnejším vedeckovýskumným 
inštitúciám na Slovensku. Výskumníci 
UK sa podieľajú na stovkách domácich 
i zahraničných projektov. Impulzom pre 
nový výskum bola aj pandémia COVID-19, 
ktorá naštartovala viaceré aktivity vedcov 

a spoluprácu naprieč pracoviskami, ako aj 
a s ďalšími inštitúciami. 

VÝSKUM COVID-19 

Čím viac dôverujeme, tým menej sa 
bojíme
Koncom marca sa Martin Kanovský a Júlia 
Kanovská Halamová z UK rozhodli, že 
preveria dôveru Slovákov v opatrenia voči 
COVID-19, ale aj to, ako občania vnímajú 
hrozbu koronavírusu. Ich výsledky ukázali, 
že ľudia, ktorí viac dôverujú druhým, sa 
dokážu zodpovedne správať, vnímajú 
šírenie koronavírusu menej ohrozujúco. 
Tento záver môže pomôcť pri vytváraní 
nových verejných zdravotných politík a pri 
krízovej komunikácii. 

Zaujímalo nás, ako sa má naša univerzita
Psychológovia Michal Hajdúk a Anton 
Heretik ml. a psychiater Ján Pečeňák sa 

rozhodli preskúmať psychické zdravie 
študentov a zamestnancov našej 
univerzity počas pandémie koronavírusu. 
Výskum poukázal na približne 
dvojnásobný nárast depresie a úzkosti 
v porovnaní s ich prvým výskumom v roku 
2018. Globálna pandémia teda výrazne 
ovplyvnila prežívanie mladých ľudí na 
vysokých školách. 

Sekvenovať rýchlejšie a jednoduchšie
Vedci z UK s kolegami z Biomedicínskeho 
centra SAV počas pandémie sekvenovali 
pozitívne vzorky na koronavírus z celého 
územia Slovenska. Na základe procesu 
sekvenovania môžu vedci pozorovať 
zmeny v genóme vírusu, vďaka čomu 
vedia, kedy a ako je potrebné upraviť 
diagnostické postupy, aby boli testy 
schopné zachytiť aj jedincov infi kovaných 
rôznymi variantmi vírusu a včas ich 
izolovať v karanténe. Identifi kovali viacero 
línií vírusu u nás. Išlo nielen o český, 
britský či juhoafrický variant, ale aj rôzne 
ďalšie kmene.

MEDICÍNA A PSYCHOLÓGIA

Nadmerné množstvo alkoholu je treťou 
najčastejšou príčinou úmrtí vo svete
Odborníci z martinského Ústavu súdneho 
lekárstva a medicínskych expertíz sa 
dlhodobo venujú skúmaniu vplyvu 
alkoholu na ľudský organizmus.  Dôsledky 
nadmerného pitia alkoholu sú treťou 
najčastejšou príčinou úmrtí vo svete. Patria 
sem aj choroby vyplývajúce z nadmerného 
pitia alebo úrazy následkom pitia alkoholu. 
Vedci vo svojom výskume tiež zistili, že 
priemerná ročná spotreba čistého alkoholu 
u ľudí nad 14 rokov (vrátane tých, ktorí 
abstinujú), je na Slovensku 11,1 litra, čo je 
o 1,3 litra viac ako celoeurópsky priemer.

Vyvinuli účinnejšiu metódu detekcie 
nebezpečných látok v odpadových vodách
Cytostatiká sú chemické látky, ktoré 
zabíjajú bunky, resp. zabraňujú ich 
deleniu, preto sa v súčasnosti intenzívne 
používajú na liečbu nádorových ochorení 
chemoterapiou. Majú však aj celú 
škálu nežiaducich účinkov. Po podaní 

pacientom sa približne 50 % vylúči 
z ľudského organizmu močom, a tak 
vedú k systematickej kontaminácii 
životného prostredia. To môže znamenať 
ďalšie riziko ohrozenia zdravia človeka. 
Vedci z Univerzity Komenského 
s medzinárodným tímom však vyvinuli 
citlivejšiu analytickú metódu na sledovanie 
kontaminácie životného prostredia týmito 
látkami.

Vypínanie a zapínanie génov
Keď sa poškodí DNA, organizmus zapojí 
mechanizmy na jej opravu. Jedným 
z najvážnejších poškodení DNA je, ak 
sa na nej vyskytnú dvojvláknové zlomy. 
Slovenskí vedci zistili, že proteíny 
homologickej rekombinácie (čo je 
druh núdzovej opravy DNA rozsiahlych 
poškodení) regulujú zapínanie a vypínanie 
viac ako 500 génov. Doteraz si vedci 
mysleli, že sa podieľajú len na oprave 
DNA. U človeka môže tento mechanizmus 
zohrávať úlohu aj pri onkologických 
ochoreniach. Tento objav otvára potenciál 
pre ďalší onkologický výskum.
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Foto: Vladimír Kuric

Odborníci skúmali psychické zdravie študentov 
a zamestnancov našej univerzity počas pandémie 
koronavírusu.
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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

Univerzita Komenského je súčasťou 
aliancie ENLIGHT, ktorá bude 
ponúkať spoločné študijné programy. 
Vytvorenie tohto konzorcia schválila 
Európska komisia v júli 2020. Študenti 
a pedagógovia budú môcť participovať na 
aktivitách naprieč univerzitami. Aliancia 
okrem UK spája Univerzitu v Gente (BE), 
Univerzitu v Bordeaux (FR), Univerzitu 
v Uppsale (SE), Univerzitu v Groningene 
(NL), Univerzitu v Baskicku (ES), Univerzitu 
v Göttingene (DE), Írsku národnú univerzitu 
v Galway (IE) a Univerzitu v Tartu (EE). 
Európska univerzita vytvára nové modely 
vzdelávania, výskumu či spoločné študijné 
programy. 
Začiatok marca 2021 patril budúcnosti 
vzdelávania. V dňoch od 1. do 5. marca sa 
študenti, ako aj odborníci mohli zúčastniť 
verejných podujatí, medzi ktorými 
nechýbali inšpiratívne prejavy, zaujímavé 
prednášky, diskusie pri okrúhlom stole, 
virtuálny networking či názory študentov. 
Docent Andrej Findor z Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied UK priblížil 
rozmanitosť, inklúziu a spravodlivosť vo 
vysokom školstve.
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Aktivity ENLIGHT na UK vedie prorektor UK 
pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer.

ARCHEOLÓGIA A OBJAVY V ŽIVOČÍŠNEJ 
RÍŠI

Gény, ktoré sú zodpovedné za evolučné 
zmeny
Tím vedcov, ktorého súčasťou bol aj 
zoológ a evolučný biológ David Jandzík 
z UK, vo svojej štúdii porovnal funkcie 
vývinových génov stavovcov s rozdielnou 
stavbou tela, konkrétne mihule morskej 
(zástupca bezčeľustnatých kruhoústnic) 
a žaby pazúrnatky vodnej (zástupca 
čeľustnatcov). To mu umožnilo 
rekonštruovať mechanizmy, ktorých 
modifi kácie umožnili evolučný vznik či 
zmenu bunkového typu, tkaniva, orgánu či 
celej časti tela.

Obojživelníky z jantárového sarkofágu
Vďaka dokonalému „zakonzervovaniu“ 
v jantári sa podarilo zachovať telá 165 
miliónov starých obojživelníkov – tzv. 
albanerpetontidov. Práve tie sa podarilo 
preskúmať vedcom v spolupráci 
s evolučným biológom a paleontológom 
Andrejom Čerňanským. O novom rode 

albanerpetontidov z jantáru, ktorý dostal 
meno Yaksha peretti sa doteraz vedelo 
len málo, k dispozícii boli totiž len časti 
ich tiel. Vedci napríklad predpokladali, 
že žili pod zemou. Prvýkrát sa podarilo 
predstaviteľov tejto skupiny vidieť v plnej 
kráse až vďaka kriedovému jantáru 
z Mjanmarska.

Ako sa obojživelníky na štvornožce 
zmenili
Rozhodli sa nadobro skoncovať so 
životom vo vode a za svoje nové 
prostredie si zvolili súš. Obojživelníky, 
ktoré pred 340 miliónmi rokov 
podstúpili túto radikálnu zmenu, čakalo 
niekoľko nevyhnutných anatomických 
transformácií. Okrem zmeny rybích 
plutiev na končatiny štvornožcov či zmien 
orgánov umožňujúcich dýchanie bola 
významnou adaptáciou tvorba krvných 
buniek, ktoré sú nevyhnutné pre život. 
Medzinárodná skupina vedcov vrátane 
evolučného biológa UK Jozefa Klembaru 
zistila, kedy a u ktorej skupiny stavovcov 
začala krvné bunky produkovať práve 

kostná dreň. Tento objav potvrdil, že 
krvotvorba sa presunula do kostí až počas 
permu, teda milióny rokov po tom, čo sa 
obojživelníky premenili na štvornožce.

Had, ktorý bol jašterom
Unikátne slepúchovce si ľudia v oblastiach 
ich výskytu mýlia s hadmi a nezmyselne 
ich zabíjajú. Medzinárodná skupina 
vedcov na čele so zoológom Danielom 
Jablonskim však ukázala, že majú viaceré 
znaky, ktoré ich od hadov jasne odlišujú. 
Ide totiž o poddruh jaštera z Blízkeho 
východu, ktorého vedci teraz prvýkrát 
popísali. 

Podivný jašter poplietol vedcov
Nález z kriedového jantáru starý 99 
miliónov rokov vedci mylne v roku 2019 
v prestížnom časopise Nature označili za 
dinosaura. Iná skupina vedcov vrátane 
paleontológa z UK Andreja Čerňanského 
však o rok na to tento omyl vyvrátili. 
V skutočnosti šlo o veľmi bizarného 
jaštera, ktorý dostal nové druhové 
pomenovanie Oculudentavis naga.

Daniel Jablonski z Prírodovedeckej fakulty UK 
sa venuje genetickému výskumu slepúchovcov. 
Foto: Daniel Gruľa

Zvláštny jašter, ktorého si vedci na chvíľu 
poplietli s dinosaurom. 

Zdroj: Stephanie Abramowicz



Predsedníčku EK Ursulu von der Leyen vo Vedeckom 
parku UK víta rektor UK Marek Števček.
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Ako digitalizácia ovplyvňuje medzinárodnú 
spoluprácu
Digitalizácia je neoddeliteľnou súčasťou 
nášho pracovného aj súkromného života. 
Oba aspekty majú pre vedu a vysokoškolské 
vzdelávanie význam. Práve preto sa v dňoch 
23. až 24. marca 2021 na univerzitách 
v Göttingene a v Tartu s podporou 
partnerov ENLIGHT konala virtuálna 
konferencia na tému Dopad digitalizácie na 
internacionalizáciu: výzvy a príležitosti pre 
budúcnosť univerzít, na ktorej vystúpil aj 
prorektor UK pre medzinárodné vzťahy Jozef 
Tancer. 

Verejné zasadnutie členov aliancie ENLIGHT
Dňa 18. júna 2021 sa verejne stretli 
zástupcovia všetkých členských univerzít 
ENLIGHT, kde predstavili centrum svojich 
záujmov a ďalšie kroky aliancie.

Zodpovedná umelá inteligencia a analytika 
pre etickú a inkluzívnu digitalizovanú 
spoločnosť
Napriek mnohým výhodám, ktoré ponúka 
umelá inteligencia, jej použitie stále 
vyvoláva rôzne etické otázky a s nimi 
spojené obavy. Konferencia IFIP priniesla 
v dňoch 1. až 3. septembra 2021 viaceré 
pohľady na danú problematiku a prepojila 
odborníkov z rôznych disciplín a komunít, 
aby mohli spoločne rozvíjať oblasť etiky 
v informačných technológiách a umelej 
inteligencie.

MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE

Pri príležitosti životného jubilea docentky 
Jany Pekarovičovej sa na pôde Filozofi ckej 
fakulty UK v dňoch 1. – 2. februára 2021 
konala medzinárodná vedecká konferencia 
Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III. 

Osemnásteho februára sa konal tretí ročník 
interdisciplinárnej vedeckej konferencie 
Fenomén. Prostredníctvom aplikácie MS 
Teams sa stretli prednášajúci z rôznych 
vysokoškolských pracovísk zo Slovenska 
i Česka, aby spoločne diskutovali o téme, 
ktorou žije celý svet už jeden celý rok. 
COVID-19. Fenomén, ktorý zasiahol do života 
každého z nás bez ohľadu na vek, pohlavie či 
štátnu príslušnosť.

Vo virtuálnom priestore Katedry rusistiky 
a východoeurópskych štúdií Filozofi ckej 
fakulty UK sa 15. marca 2021 konala siedma 
medzinárodná konferencia doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov Mladá 
rusistika – nové tendencie a trendy. 
Priniesla nové pohľady na lingvistické, 
literárnovedné, translatologické, historické 
a kulturologické otázky nielen Ruska, 
ale aj krajín Východného partnerstva 
(Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, 
Azerbajdžan, Arménsko).

Po prvýkrát sa 21. apríla 2021 konala 
medzinárodná konferencia Health 
Technology Assessment pri Slovenskej 
lekárskej spoločnosti. Odborníci z Dánska, 
Kanady, Maďarska a Českej republiky 
predstavili svoje príspevky o zdravotníckych, 
sociálnych, ekonomických a etických 
problémoch v súvislosti s použitím 
zdravotníckej technológie. 

S cieľom predstaviť výsledky 
vedeckovýskumnej činnosti zameranej na 
didaktiku cudzích jazykov a literatúr vrátane 
slovenčiny ako cudzieho jazyka sa 13. 
mája 2021 prostredníctvom online prenosu 
konala v poradí 7. medzinárodná konferencia 
doktorandov fi lologických odborov. 

Právnická fakulta zorganizovala 
15. ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov Míľniky práva 
v stredoeurópskom priestore 2021, ktorá sa 
konala v dňoch 24. – 25. júna 2021.

Téma prebiehajúcej pandémie rezonovala 
na medzinárodnej online konferencii XLVI. 
Lekárnické dni Milana Lehkého Slovenskej 
farmaceutickej spoločnosti v dňoch 24. – 
25. júna 2021. O tom, aký je život s COVID-19 
diskutovali odborníci zo Slovenskej aj Českej 
republiky. 

V dňoch 19. – 21. júla 2021 sa študenti 
z celej Európy stretli na medzinárodnej 
konferencii študentov UNICA, aby diskutovali 
o rôznych témach týkajúcich sa vzdelávania 
a postavenia univerzít pri riešení sociálnych 
otázok.

Ursula von der Leyen navštívila Vedecký park UK pri 
príležitosti odovzdania schváleného Plánu obnovy 
pre Slovenskú republiku premiérovi Eduardovi 
Hegerovi. V rámci prezentácie krajiny sa jej 
predstavili viaceré zelené a biomedicínske vedecké 
projekty. Na snímke s Dr. Tomášom Szemesom 
z Vedeckého parku UK.
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PROTEST PROTI NOVELE 
VYSOKOŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Univerzita Komenského vstúpila 1. 
marca 2021 do protestu proti politizácii 
vysokých škôl. Vyjadrila tým svoje 
mimoriadne sklamanie z téz pripravovanej 
novely zákona o vysokých školách. 
Akademická obec UK, Slovenská 
rektorská konferencia, Rada vysokých 
škôl a Klub dekanov fakúlt vysokých 
škôl SR kategoricky odmietol predložený 
návrh novely zákona o vysokých školách 
ako celok. Považujú ho za nekoncepčný, 
neodôvodnený, nesystémový a je 
v rozpore s predpokladmi napĺňania 
univerzitného poslania. „Jeho účelom je 
politicky ovládnuť verejné vysoké školy. 
Implementácia navrhovanej novely 
neprinesie predkladateľom deklarované 
zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu 
a vedy,“ uviedol Akademický senát UK 
a Vedenie UK vo svojom stanovisku. 
Pri príležitosti protestu sa počas 
dvoch týždňov konali na UK prednášky 
odborníkov.

Univerzitná verejnoprávnosť ako súčasť 
služby verejnosti
S prvou prednáškou vystúpila docentka 
Anna Sámelová z Katedry žurnalistiky FiF 
UK. Objasnila pojmy, ktoré si na Slovensku 
zvykneme zamieňať: verejnoprávnosť 
a službu verejnosti, ale vysvetlila aj, prečo 
je nutné defi novať celospoločenskú 
koncepciu verejnoprávnosti a služby 
verejnosti.

UK 
A SPOLOČENSKÁ 
ZODPOVEDNOSŤ 

Dňa 26. apríla 2021 sa zúžené Predsedníctvo Akademického 
senátu UK, Vedenie UK a dekani a dekanky trinástich fakúlt UK 
stretli v historickej Aule UK so štátnym tajomníkom ministerstva 
školstva Ľudovítom Paulisom a riaditeľom odboru stratégií 
a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl ministerstva školstva 
Martinom Kanovským. Predstavitelia UK tlmočili zásadné 
pripomienky k Plánu obnovy a odolnosti SR.

Stredoveké základy univerzitnej 
samosprávy a akademických slobôd
Docent Vincent Múcska z Katedry 
všeobecných dejín FiF UK priblížil, kam 
až siahajú korene univerzitnej autonómie, 
a ujasnil, ako vďaka cirkevnému zmyslu 
pre poriadok, systém a autoritu získali 
univerzity svoju organizačnú štruktúru. 

Univerzity vo vzťahu k politickým 
autoritám
Docent Miroslav Lysý z Katedry právnych 
dejín a právnej komparatistiky PraF UK 
zdôraznil, čo je skutočnou podstatou 
každej samosprávy. Následne objasnil, 
ako sa v tejto oblasti darilo UK počas 
storočia jej existencie.

Načo je dobré samosprávne spravovanie?
Zmysel a prínos samosprávneho modelu 
riadenia pre zúčastnených aktérov aj pre 
organizáciu priblížila profesorka Gabriela 
Lubelcová z Katedry sociológie FiF UK. 
Vyzdvihla, že pojem spravovanie vystihuje 
nielen spôsob organizácie univerzitného 
prostredia, ale i jeho poslanie.

Od Komenského k Slovenskej univerzite 
Razantné zásahy ľudáckeho režimu do 
akademických slobôd sa podujala objasniť 
doktorka Eva Škorvanková z Katedry 
všeobecných dejín FiF UK. Pripomenula, 
že pod silnejúcim vplyvom populistickej 
rétoriky ľudákov už v druhej polovici 30. 
rokov postupne narastalo etnické napätie 
aj na pôde univerzity.

Právnikom bez univerzity?
O budovaní komunistickej justície po 
februári 1948 prednášal docent Ondrej 
Podolec z Katedry právnych dejín a právnej 
komparatistiky PraF UK. Ozrejmil v nej 
dva hlavné spôsoby, ktorými sa komunisti 
snažili urýchliť dosadenie svojich ľudí do 
radov justície. Teda novú právnu úpravu 
laického prvku v súdnych senátoch či 
zavedenie zrýchleného právnického 
školenia, ktoré zabezpečilo „rýchlotvorbu“ 
nových sudcov a prokurátorov. A to tak, 
že sa účelovo obišlo časovo náročnejšie 
univerzitné vzdelávanie.
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Anna Sámelová 
z Katedry žurnalistiky FiF UK

Vpravo: Vincent Múcska z Katedry všeobecných dejín 
FiF UK, v pozadí: Miroslav Lysý z Katedry právnych dejín 

a právnej komparatistiky PraF UK



Samospráva ako ďalšia vrstva deľby moci
Docentka Martina Gajdošová z Katedry 
teórie práva a fi lozofi e práva PraF UK 
univerzitnú samosprávu predstavila 
z pohľadu práva a usporiadania moci 
v štáte. Vyzdvihla predovšetkým jej 
vnútorný normatívny systém, teda vlastnú 
tvorbu vnútorných predpisov, ktorý 
akademickej samospráve nielen umožňuje, 
ale dokonca ukladá v súčasnosti platný 
zákon o vysokých školách.

Akademické slobody medzi februárom 
1948 a začiatkom normalizácie
Doktor Tomáš Černák z Katedry 
slovenských dejín FiF UK priblížil, ako 
komunisti s pomocou tzv. akčných výborov 
už po nástupe k moci zasiali aj na pôde 
vysokých škôl prvé semienka atmosféry 
strachu a kádrovania, a to tak medzi 
pedagógmi, ako i študentmi. Iné ako 
režimu poplatné názory neboli tolerované, 
slobodná diskusia sa nepripúšťala. 
Samozrejmosťou sa stali pravidelné 
previerky. Tí, ktorí nevyhovovali novým 
kritériám, museli vysoké školy opustiť.

POPULARIZUJEME VEDU

Káva o deviatej
Sociálna izolácia počas prvej vlny 
pandémie spojená s prechodom na 
dištančné vzdelávanie a nedostatok 
kontaktu boli motivátormi spustenia 
diskusných štvrtkov z dielne rektorátneho 
oddelenia pre vonkajšie vzťahy. Projekt 
pokračoval aj v roku 2021. Každý štvrtok 
ráno o deviatej prebiehala cez Microsoft 
Teams a Facebook online diskusia 
s niektorým z vedcov či študentov našej 
univerzity, výnimkou neboli ani známe 
tváre z rôznych oblastí. Najsledovanejšími 
prednáškami bola káva s rektorom UK 
Marekom Števčekom, káva o Jánovi 
Amosovi Komenskom s Jankou 
Medveďovou a káva s Milanom Sedliakom 
s témou „Beháš ako moja starká – urážka 
alebo kompliment?“. Všetky záznamy 
sú zverejnené na univerzitnom YouTube 
kanáli. 
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Kávu o deviatej s rektorom UK Marekom Števčekom 
moderoval prorektor UK pre vonkajšie vzťahy 
Radomír Masaryk.

Európska noc výskumníkov

Európska noc výskumníkov 
Vedecký festival Európska noc 
výskumníkov sa konala dňa 27. novembra 
2020 v online priestore. Z UK sa zapojili LF 
UK, FiF UK, PriF UK, FMFI UK a FSEV UK. 
V rámci festivalu prebehlo tiež podujatie 
Slovensko-slovinská noc, na ktorom 
participovala FiF UK organizáciou dvoch 
okrúhlych stolov. Prvý bol zameraný 
na kodifi káciu a štandardizáciu jazyka 
a druhý bol orientovaný na kultúrne 
a univerzitné kontakty medzi Slovákmi 
a Slovincami. 

Týždeň vedy a techniky 2020 
Podujatie so 17-ročnou tradíciou sa 
konalo v dňoch 9. – 15. novembra 2020 
online s aktívnou účasťou UK. PriF UK 
bola tradične najaktívnejšou fakultou UK, 
ponúkla záujemcom prednášky o  vode, 
nerastných surovinách, vývoji hornín 
a tiež o príčinách vymierania druhov. 
FMFI UK viedla informatickú súťaž 
iBobor a predstavila žiakom 2. stupňa 
základných škôl experimenty s novou 
stavebnicou LEGO. V spolupráci s ďalšími 
univerzitami umožnila virtuálnu návštevu 
experimentu ATLAS v CERNe. JLF UK 
predstavila zaujímavé videá o simulačnej 
výučbe a ponúkla exkurziu fakulty. FiF UK 
poodhalila príbehy zo života etnológov 
a  predstavila simultánne tlmočenie, 
spôsoby rozvoja slovnej zásoby a cvičenia 
na rozvoj tlmočníckych kompetencií. 
FTVŠ UK pripravila seminár o novinkách 
v oblasti vedy o športe.

VENUJEME SA MLÁDEŽI

UK v akademickom roku 2020/2021 
strávila na veľtrhoch vzdelávania pre 
záujemcov o štúdium na vysokých školách 
dokopy 21 dní. Pandemická situácia 
nedovolila veľtrhy organizovať prezenčne, 
online podujatí sa však mohlo zúčastniť 
viac študentov, a to z rôznych kútov 
krajiny.

Gaudeamus
UK sa zúčastnila online podujatia 
Gaudeamus, ktorý sa konal od 3. 
novembra do 2. decembra 2020. 

e-shop.uniba.sk

e-shop.uniba.sk



Dňa 10. novembra jej bol venovaný 
celý prednáškový deň, počas ktorého 
predstavila univerzitu a 12 fakúlt. 
Prednáška o UK zaznamenala najvyššiu 
sledovanosť počas celého trvania veľtrhu 
s indexom sledovanosti 73,95 a počtom 
divákov 1833 a stala sa víťazom súťaže 
o najsledovanejšiu prednášku. Deň 
prednášok z UK bol zároveň druhým 
najsledovanejším dňom veľtrhu. 
Druhý online veľtrh sa konal od 19. januára 
do 14. apríla 2021. Počas 21 vysielacích 
dní prebehlo celkom 137 prednášok. 
UK a jej 12 fakúlt sa predstavili počas 
prednáškového dňa UK dňa 4. februára.

Virtuálny deň otvorených dverí
UK sa zúčastnila virtuálneho podujatia pre 
záujemcov o štúdium, ktoré zorganizovalo 
Národné kariérne centrum. Konalo sa od 
8. do 11. decembra, 12. – 15. januára a 9. 
– 12. februára. Podujatie oslovilo najmä 
maturantov zo všetkých ôsmich krajov SR.

Studuj.to
Novinkou medzi veľtrhmi je Studuj.to, na 
ktorom sa zúčastnila aj UK. Živé vysielanie 
pozeralo viac ako 8000 divákov.

Dni otvorených dverí UK
Univerzita Komenského zorganizovala 
v roku 2020 dni otvorených dverí po 
prvýkrát online. Záujemcom predstavila 
štúdium na dvanástich fakultách počas 
dvoch dní – 5. a 6. novembra 2020. 
Premietanie naživo sa konalo každý deň 
v dvoch blokoch, v ktorých fakulty poskytli 
najdôležitejšie informácie o štúdiu, 
prihláškach a študentskom živote 
a priestor dostali aj otázky účastníkov 
DOD. Pripojiť sa mohli na stránke https://
zaziden.uniba.sk/ pomocou nástroja MS 
Teams a na facebookovej stránke UK. 
Sledovanosť v prvý deň dosiahla 700 
videní a druhý deň 500. Podujatie získalo 
pozitívne hodnotenia. Vďaka online 
forme sa záujemcovia mohli zoznámiť 
s viacerými fakultami naraz a nemuseli 
kvôli tomu cestovať do Bratislavy. 

Druhý Deň otvorených dverí UK
Ďalšie podujatie rovnakého formátu sa 
konalo online počas 16. a 17. februára 
2021. Predstavitelia fakúlt okrem 
štandardných informácií prezradili 
záujemcom viac aj zo študentského 
života. Sledovanosť bola 350 prvý deň 
a 250 druhý deň.

Fakultné dni otvorených dverí
Podobne online sa konali aj fakultné 
dni otvorených dverí. Fakulta telesnej 
výchovy a športu UK ich organizovala 
22. 1. O deň nato mali DOD Filozofi cká 
fakulta UK a Pedagogická fakulta 
UK. Dňa 1. 2. organizovala podujatie 
Jesseniova lekárska fakulta UK, 5. 2. 
2021 Prírodovedecká fakulta UK,  
10. 2. Farmaceutická fakulta UK a Fakulta 
matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI 
UK). Február bol mesiacom otvorených 
dverí na Evanjelickej bohosloveckej 
fakulte UK. 4. 3. mala DOD Fakulta 
sociálnych a ekonomických vecí UK, 
25. 4. Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta UK. Letný DOD si 
zopakovala FMFI UK.

Zaži deň v koži vysokoškoláka
Podujatie pripravila UK pre stredoškolákov, 
ktorých prijali na viacero vysokých 
škôl a stáli pred rozhodnutím, ktorú si 
vybrať. Ešte pred nástupom na vysokú 
školu tu mohli na vlastnej koži zažiť deň 
vysokoškoláka, pozrieť sa do zákulisia 
štúdia a získať informácie priamo od 
študentov UK. Online podujatie sa konalo 
dňa 18. mája 2021. Študenti UK im 
odpovedali napríklad na otázky – Aké 
zadania dostávajú vysokoškoláci? Čo je to 
seminárna práca? Ako prebieha povinná 
prax? Čo im dá členstvo v študentskom 
spolku? Ako im vysoká škola zmení 
súkromný život? Zvládnu bývanie na 
internáte? Ako vyzerajú prvé dni na 
univerzite?

INŠPIRUJEME

Do univerzitného diania zapájame 
študentov najmä prostredníctvom 
sociálnych sietí. V minulom akademickom 
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Foto: Štefan Cipár, Beautiful Bratislava

Foto: Štefan Cipár, Beautiful BratislavaŠtudent žurnalistiky Andy Frank



roku sme pre nich zrealizovali viaceré 
kampane. 
Počas dištančnej výučby nám posielali 
svoje fotopríbehy v kampani SamoUK a tiež 
vtipné zážitky, ktoré sa im stali v čase 
online vyučovania.
Rozbehli sme spoluprácu s fotografom 
Štefanom Cipárom, ktorý stojí za úspešným 
účtom Beautiful Bratislava. Vďaka nemu 
spoznali výnimočné zákutia univerzity aj 
tisícky sledovateľov z mimo univerzitného 
prostredia.
Spolupracovali sme aj so študentom 
žurnalistiky Andym Frankom, ktorý sa 
venuje grafi ke a umeniu.
Časť obsahu sme venovali študentom, 
ktorých sme začali predstavovať 
v príspevkoch s názvom „Ja som UK“.
Študentom boli venované rôzne kvízy 
a ankety. Svoje znalosti si mohli overiť 
napríklad z histórie a súčasnosti 
UK, z poznatkov o Jánovi Amosovi 
Komenskom, z tém ako ekológia, Svetový 
deň Zeme, Svetový deň vody či z cudzích 
termínov. 
Edukačne boli orientované aj výzvy 
zamerané na lepšie duševné zdravie 
a výzva na digitálny detox – víkend bez 
sociálnych sietí.

OCENENIA VEDCOV

Vedci UK si každoročne odnášajú rozličné 
domáce i medzinárodné ocenenia. 

Ceny a prémie Literárneho fondu
Dňa 24. septembra 2020 výbor Sekcie 
pre vedeckú a odbornú literatúru 
a počítačové programy Literárneho 
fondu udelil ceny a prémie za diela, 
ktoré vyšli v predchádzajúcom roku 
2019. V kategórii encyklopedické vedy, 
slovníková literatúra a vedy o architektúre 
získal cenu doc. Juraj Šebesta z FMFI 
UK za dielo Zakladateľ slovenskej fyziky. 
Život a dielo Dionýza Ilkoviča. V kategórii 
biologické a lekárske vedy získala cenu 
doc. Adriana Liptáková z LF UK a kol. za 
knihu Lekárska mikrobiológia. V kategórii 
spoločenské vedy patrí prémia doc. 
Martinovi Hurbaničovi z FiF UK za dielo The 
Avar Siege of Constantinople in 626, prof. 
Romanovi Holecovi z FiF UK za dielo Hlinka. 

Julián Enrik Smoliga 
sa stal študentskou 
osobnosťou Slovenska 
v kategórii šport. 
Zdroj: JCI-Slovensko

Laura Adamkovičová, 
študentská osobnosť 
Slovenska v kategórii 
farmácia. 
Zdroj: JCI-Slovensko

Otec národa?, Dr. Jane Lindbloomovej 
z FSEV UK za knihu Transformácia a zánik 
poľnohospodárskych družstiev, prof. 
Martinovi Homzovi z FiF UK a Dr. Nore 
Malinovskej z JLF UK za Haličsko-volynskú 
kroniku, prof. Jánovi Kačalovi z PdF UK za 
publikáciu Fenomén zloženosti v jazyku, 
osobitne syntaxi. Prvú prémiu v kategórii 
biologické a lekárske vedy udelili vedcom 
z LF UK: prof. Viktorovi Matejčíkovi, Dr. Zore 
Haviarovej, Dr. Romanovi Kurucovi, doc. 
Andrejovi Šteňovi a prof. Jurajovi Šteňovi za 
dielo Intraspinal Variations of Nerve Root.

Falling Walls Lab Slovakia 
Dňa 1. októbra 2020 sa z iniciatívy UK 
v online podobe uskutočnilo už tretie 
celoslovenské fi nále Falling Walls Lab 
Slovakia. Podujatie celosvetového formátu 
ponúka priestor na prezentáciu nových 
výsledkov, myšlienok, výskumných projektov 
a podnikateľských modelov mladých 
inovátorov. Na 2. mieste sa umiestnila Dr. 
Klaudia Kyselicová z Lekárskej fakulty UK, 
ktorá skúma súvislosti medzi odtlačkami 
prstov a poruchami autistického spektra.

ESET Science Award
Dňa 14. októbra 2020 Nadácia ESET po 
druhýkrát udeľovala ceny ESET Science 
Award špičkovým slovenským vedcom. 
Medzinárodná odborná komisia, ktorej 
predsedal nositeľ Nobelovej ceny za 
fyziku Kip Thorne, sa rozhodla udeliť cenu 
v kategórii výnimočná osobnosť slovenskej 
vedy prof. Fedorovi Šimkovicovi z Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK za 
jeho výskum neutrín. Víťazom v kategórii 
výnimočný vysokoškolský pedagóg, o ktorej 
rozhodovali zástupcovia slovenských 
vedeckých univerzít, sa stal prof. Ivan Varga 
z Lekárskej fakulty UK.

Cena Asociácie inštitúcií vzdelávania 
dospelých
V rámci Týždňa celoživotného učenia, ktorý 
sa v dňoch 19. – 25. októbra 2020 konal 
už po dvadsiaty raz, sa odovzdávali Ceny 
Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých. 
Cenu za prínos v oblasti vzdelávania 
dospelých získala Univerzita tretieho 
veku CĎV UK, ktorá vzdeláva slovenských 
seniorov už tri desaťročia.

Fedor Šimkovic získal titul výnimočná osobnosť slovenskej vedy. 

Ivan Varga sa stal výnimočným vysokoškolským pedagógom. 
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Fra Angelico
Dňa 8. júna 2021 sa na nádvorí 
Primaciálneho paláca v Bratislave už 
po devätnástykrát odovzdávala Cena 
Fra Angelico. Cenu udeľuje Rada 
Konferencie biskupov Slovenska pre 
vedu, vzdelanie a kultúru popredným 
umelcom, vedcom a teoretikom, ktorí 
sa vo svojej tvorbe i práci mimoriadne 
pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry 
na Slovensku. V oblasti slovesného 
umenia cenu získal aj básnik, 
prekladateľ, literárny vedec a editor 
Ján Zambor, dlhoročný vysokoškolský 
pedagóg a v súčasnosti už emeritný 
profesor na Filozofi ckej fakulte UK.

Krištáľové krídlo
Dňa 20. júna 2021 si laureáti 
Krištáľového krídla za rok 2020 prevzali 
ocenenia na galavečere v priestoroch 
historického Šimák Zámku Pezinok. 
Okrem ocenení v deviatich kategóriách 
boli v rámci 24. ročníka Krištáľového 
krídla udelené aj dve mimoriadne ceny 
za celoživotné dielo. Jednu z nich 
získala prof. Daniela Ostatníková 
z Lekárskej fakulty UK, ktorá sa vo 
svojej vedeckej práci dlhodobo venuje 
výskumu mozgu a jeho funkciám, 
vplyvu pohlavných hormónov na 
špecifi cké kognitívne schopnosti 
oboch pohlaví a výskumu etiológie 
autizmu.

Slovenka roka
Dňa 27. augusta 2021 sme spoznali 
absolútnu víťazku a víťazky 
v jednotlivých kategóriách 13. ročníka 
čitateľskej ankety Slovenka roka. 
V kategórii veda a výskum ocenenie 
získala prof. Zdeňka Ďuračková 
z Lekárskej fakulty UK, ktorá sa 
popri pedagogickej práci venuje 
problematike oxidačného stresu 
a možnostiam ovplyvnenia symptómov 
viacerých ochorení, ako sú srdcovo-
cievne ochorenia, cukrovka, Crohnova 
choroba, ADHD a depresívna porucha 
u detí.

Daniela Ostatníková. Zdroj: www.kristalovekridlo.sk
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Klaudia Kyselicová sa na Falling Walls Lab Slovakia 
umiestnila na druhom mieste.



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 tromi 
kňazskými seminármi. Na konci roka 2020 
bolo pridelených 8218 miest študentom 
UK. Z dôvodu pandémie však nebola 
kapacita internátov naplnená. V jedálňach 
bolo vydaných len 361 470 hlavných 
jedál, čo je sedemkrát menej oproti 
predchádzajúcemu roku. 

AKADEMICKÁ KNIŽNICA 
V roku 2020 využilo služby knižnice 14 076 
registrovaných používateľov. Najväčšiu 
časť z nich predstavovali študenti UK – 
12 748. Počas roka bolo vypožičaných 

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.

INFRA-
ŠTRUKTÚRA 

294 582 materiálov. Knižnica zabezpečuje 
prístup k 540 543 titulom kníh, 
záverečných prác, časopisov či článkov. 

VYDAVATEĽSTVO
V roku 2020 vydalo Vydavateľstvo UK 
238 titulov, z toho najväčší podiel má 
študijná literatúra - 47 %. Vzrástol podiel 
elektronických publikácií, tvoria už 
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, 
fotografi e, všeobecná dokumentácia, 
audiovizuálne dokumenty a muzeálne 
predmety vrátane talárov, medailí, insígnií 
i učebných pomôcok. 

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA
Mnohí sa so zmenou pasovali ťažšie, 
zažívali stres a úzkosť z izolácie. Boli 
tu pre nich odborníci z Psychologickej 
poradne UK, ku ktorým sa pridali aj 
študenti 5. ročníka psychológie pod 
supervíziou terapeutov. Pre nemožnosť 
stretnutí a narastajúce prípady rozbehli 
študenti aj e-mailovú komunikáciu.
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Botanická záhrada UK

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Centrum informačných technológií UK

Botanická záhrada UK
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V roku 2020 mala UK celkovo 
4434 zamestnancov. Z toho 
vysokoškolských učiteľov bolo 
2152 a výskumných pracovníkov 
358. 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 
2011 – 2020 PREPOČÍTANÝ NA PRACOVNÉ ÚVÄZKY

PRIEMERNÝ VEK PROFESOROV  
Z DLHODOBÉHO POHĽADU KLESÁ
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Súčasnou predsedníčkou Akademického senátu UK je profesorka Zlatica Plašienková. Pôsobí na 
Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK. Akademický senát je jedným zo základných 

orgánov akademickej samosprávy. Okrem iných významných funkcií volí rektora univerzity.
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