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Študenti 

 

Lekárska fakulta UK 

 

MUDr. Martina Galambošová, študentka 2. roka doktorandského štúdia v ŠP patologická 

anatómia a súdne lekárstvo 

Už počas štúdia medicíny sa aktívne zúčastňovala na študentských vedeckých konferenciách. 

V roku 2015 získala 3. miesto so svojou prácou v klinickej sekcii v rámci 54. konferencie ŠVOČ na 

LF UK. Prednášala ako hosť na študentskej konferencii na Jesseniovej lekárskej fakulte UK 

v Martine a v Košiciach na Študentskej vedeckej konferencii lekárskych fakúlt zo SR a ČR. Aktívne 

sa zúčastnila na 45. Májových hepatologických dňoch. V roku 2015 mala vystavený poster na 

Európskom gastroenterologickom týždni v Barcelone a následne na Anatomickej konferencii 

v Írsku. Publikovala v karentovaných časopisoch – World Journal of Gastroenterology a Journal of 

Experimental Biology and Medicine. 

 

Marek Karman, študent 6. roka štúdia na ŠP všeobecné lekárstvo 

Od začiatku štúdia na fakulte sa aktívne zapájal do aktivít a činností Bratislavského spolku 

medikov. Bol prezidentom Slovenskej asociácie študentov medicíny a vedúcim slovenskej 

delegácie na medzinárodných valných zhromaždeniach (medzinárodnej federácie asociácií 

študentov medicíny) IFMSA na Taiwane a v Turecku. V ČR a Rakúsku absolvoval tréningy 

v oblasti soft skills a stal sa certifikovaným trénerom Inetrnational Federation of medical students 

asociations IFMSA. V súčasnosti študuje v programe Nexteria Leadership Academy a v roku 2016 

bol súčasťou tímu Nexterie na pozícii projektového manažéra. Založil a vedie občianske združenie 

Future Medical Leaders Academy, zamerané na rozvoj študentov medicíny v oblasti komunikácie 

s pacientom, soft skills a medicínskych zručností. Záštitu nad projektom prevzal prezident SR 

Andrej Kiska. 

 

Dávid Toma, študent 5. roka v ŠP všeobecné lekárstvo 

Od roku 2009 pôsobí na poli dobrovoľníctva. Patril medzi zakladateľov skupiny Mládeže 

Slovenského Červeného kríža pri Gymnáziu v Nových Zámkoch, v roku 2014 spoluzaložil Rotaract 

club Nové Zámky a v obidvoch organizáciách pôsobí dodnes. Od roku 2015 zastával 

v Bratislavskom spolku medikov post hospodára a dnes zastáva rovnakú funkciu v Slovenskej 

asociácii študentov medicíny. LF UK často reprezentuje aj v zahraničí, na početných 

medzinárodných podujatiach Medzinárodnej federácie spolkov študentov medicíny (IFMSA). Je 

podpredsedom študentskej komory Akademického senátu LF UK. 

 

Právnická fakulta UK 

 

Romana Reiprichová, študentka 3. roka bakalárskeho stupňa v ŠP právo 

Iniciatívne sa zapájala do organizácie a prípravy viacerých vedeckých a popularizačných aktivít 

organizovaných fakultou, čím prispela k ich úspešnému priebehu, a teda aj k šíreniu dobrého mena 

fakulty. 
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Bc. Vladimír Sloboda, študent 1. roka magisterského stupňa v ŠP právo 

Napriek tomu, že nie je oficiálnym voleným predstaviteľom študentskej obce, stal sa 

reprezentantom záujmov študentov v externej forme štúdia, ktorí vzhľadom na svoj počet nezvyknú 

mať svojho zástupcu v akademickom senáte fakulty. Jeho činnosť sa však neobmedzila na 

komunikáciu s vedením fakulty a jej ďalšími zamestnancami v záujme ochrany práv študentov, ale 

smerovala aj k zvyšovaniu kvality a rešpektovaniu náročných podmienok absolvovania štúdia 

práva.  

 

Filozofická fakulta UK 

 

Bc. Barbora Blahová, študentka 2. roka magisterského stupňa v ŠP kulturológia 

Verná rodinnej tradícii pôsobí v oblasti propagácie, prezentácie a uchovávania kultúrneho 

dedičstva. Ako pravnučka Dr. Janka Blaha, zakladajúceho člena opernej scény na Slovensku, 

významného speváka a zberateľa záhoráckych ľudových piesní, sa venuje tradícii uchovávania 

ľudových piesní ako jedinečnej formy kultúrneho dedičstva. Medzi jej ostatné aktivity okrem účasti 

v televíznom programe Zem spieva patrí aj úspešné vystupovanie na prestížnom bienále nahrávok 

folklórnej hudby Grand Prix Svetozára Stračinu, ktoré zastrešuje Európska vysielacia únia. 

Pravidelne sa zúčastňuje aj na mnohých ďalších folklórnych predstaveniach a festivaloch. Je 

členkou súboru Lúčnica, pedagóg ľudového tanca v Detskom folklórnom súbore Vienok a už 

takmer 15 rokov sa angažuje v letných tanečných táboroch.  

 

Mgr. Michal Homola, študent 1. roka doktorandského štúdia v ŠP translatológia 

Už počas svojho magisterského štúdia prekladateľstva a tlmočníctva spracoval tému, ktorá je 

svojím zameraním unikátna a predstavuje mimoriadny význam pre teóriu prekladu a prekladateľskú 

prax nevidiacich a slabozrakých prekladateľov a tlmočníkov. Výskum Michala Homolu je 

zameraný na štyri východiskové celky, ktoré predstavujú okruhy aktuálnych problémov nevidiacich 

a slabozrakých prekladateľov: pomôcky špecificky určené pre daný druh postihnutia, uplatniteľnosť 

vybraných nástrojov počítačom podporovaného prekladu pre prekladateľov so zrakovým 

postihnutím, nevidiaci a slabozraký tlmočník v procese tlmočenia a oblasť iných pomocných 

nástrojov. Výsledky výskumu prezentoval na ŠVOK (2. miesto) a publikoval v periodiku Kontexty 

súdneho tlmočenia. Vzhľadom na úroveň, rozsah a kvalitu bol jeho výskum zaradený do vedeckého 

projektu fakulty APVV 022 – TRANSIUS. 

 

Mgr. Michala Lônčíková, študentka 4. roka štúdia doktorandského štúdia, ŠP všeobecné 

dejiny 

Študentka sa vyprofilovala na osobnosť nastupujúcej generácie slovenských historikov dejín 

20. storočia. Prioritne sa venuje problematike extrémnych režimov, antisemitizmu a holokaustu. Je 

spoluautorkou vedeckej monografie, autorkou a spoluautorkou deviatich vedeckých štúdií, 

z ktorých viaceré vyšli v zahraničí (Izrael, Nemecko, Veľká Británia). Vďaka svojim publikačným 

aktivitám a vystúpeniam na domácich a zahraničných konferenciách sa stala členkou dvoch 

medzinárodných tímov pre výskum antisemitizmu a holokaustu: Post-WWII Anti-Semitic Pogroms 

in East and East Central Europe: Collective Violence and Popular Culture, ktorý je zastrešený 

organizáciou Gerda Henkel Stiftung a EHRI Project – Diplomatic Reports on Holocaust, ktorý 

realizuje prestížne pracovisko v oblasti výskumu dejín 20. storočia Institut für Zeitgeschichte 

v Mníchove. Je členkou riešiteľského tímu projektu VEGA Propaganda antisemitizmu na 

Slovensku 1938 – 1945. Je popularizátorkou historickej vedy, bola spoluautorkou scenára putovnej 

výstavy Obraz nepriateľa v propagande počas druhej svetovej vojny na Slovensku, 

spoluorganizovala aj akcie kultúrno-vzdelávacieho týždňa My – Oni: Hľadenie svojho nepriateľa, 

ktorý sa konal na Filozofickej fakulte UK v októbri 2017.  

 



3 

Bc. Jana Výškrabková, 2. rok magisterského štúdia, učiteľstvo akademických predmetov, 

história a slovenský jazyk a literatúra  

Študentka patrí medzi najaktívnejších spolupracovníkov Studia Academica Slovaca – centra pre 

slovenčinu ako cudzí jazyk, kde dva roky pôsobila v úlohe asistentky na letnej škole. V rámci 

svojho účinkovania využíva jazykové znalosti angličtiny, nemčiny a taliančiny, ako aj svoj 

umelecký talent, najmä spev a hru na husliach. Šesť rokov je členkou folklórnej skupiny Ľudová 

hudba spod Rokoša, ktorá prezentuje slovenský folklór, najmä hornonitriansky región a pravidelne 

vystupuje na rozličných kultúrnych podujatiach. V tomto semestri vyučuje študentov programu 

Erasmus+ pochádzajúcich z rôznych krajín. Dokáže tvorivo pracovať s učebným materiálom 

a pozitívne motivovať študentov i predstaviť cudzincom slovenské kultúrne reálie.  

 

Prírodovedecká fakulta UK 

Mgr. Michal Novotný, študent 4. roka doktorandského štúdia v ŠP teoretická a počítačová 

chémia 

Trvalo vykazuje výborné študijné a vedecké výsledky, pravidelne sa zúčastňuje na ŠVK, získal 

prestížne Fulbrightovo štipendium na Stony Brook University v New Yorku. Výsledkom jeho 

výskumu je tohtoročná publikácia v časopise JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, ktorý 

má impakt faktor 5,3. Okrem pedagogických a výskumných aktivít pracuje aj v dobrovoľnej funkcii 

katedrového administrátora IT. 

 

Bc. Hana Šutovská, študentka 2. roka magisterského štúdia v ŠP fyziológia živočíchov 

Vo svojom výskume sa zaoberá realizáciou náročných laboratórnych vyšetrení definujúcich vplyv 

narušených rytmických podmienok prostredia na funkciu kardiovaskulárneho systému. Zúčastnila 

sa na ŠVK a je spoluautorkou príspevkov na troch zahraničných konferenciách. 

 

RNDr. Eva Viglašová, 4. rok doktorandského štúdia, ŠP anorganická chémia 

Počas celého štúdia si svedomito plní svoje výskumné a vedecké povinnosti (o čom svedčí rozsiahla 

databáza publikačnej činnosti vrátane podielu na publikáciách kategórie ADC/ADD a ADM) 

a významne reprezentuje fakultu aj na poli akademickom, či už ako tajomníčka Študentskej rady 

vysokých škôl SR, alebo ako predsedníčka študentskej časti Akademického senátu PriF UK. 

 

Pedagogická fakulta UK 

Bc. Katarína Kuchtová, 1. rok magisterského štúdia, ŠP učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

Počas celého štúdia vykazuje výborné výsledky, vzorne a svedomito si plní študijné povinnosti. 

Výsledky jej práce vykazujú známky tvorivosti a teóriu nadobudnutú počas štúdia aplikuje pri práci 

s deťmi v materskej škole. Spolupracuje na zbere empirických dát z materských škôl. Svojou 

bakalárskou prácou, v ktorej zisťovala, akými témami v oblasti predprimárneho vzdelávania sa 

zaoberal slovenský pedagogický výskum od roku 2005, významnou mierou prispela do 

pedagogickej teórie, keďže analyzovala vybrané odborné texty pedagogických monografií, 

časopisov a zborníkov obsahujúce empirické štúdie. 

 

Bc. Mário Obročník, 1. rok magisterského štúdia, ŠP špeciálna pedagogika 

Nad rámec svojich študijných povinností sa podieľa na sprístupňovaní akademického prostredia pre 

študentov so špecifickými potrebami realizáciou bezbariérových opatrení a intenzívne spolupracuje 

so špeciálnymi školami pri príprave edukačných pomôcok pre deti a žiakov so zrakovým 

postihnutím. Je aktívnym členom študentskej časti Akademického senátu PdF UK, členom 

Študentskej rady vysokých škôl a pôsobí aj ako člen Rady ministra na podporu štúdia študentov so 

špecifickými potrebami. 
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Bc. Lenka Roskošová, 1. rok magisterského štúdia, ŠP učiteľstvo slovenského jazyka 

a literatúry a učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry 

Okrem výborných študijných výsledkov, kvalitnej bakalárskej práci a účasti na konferencii ŠVOUČ 

sa venuje vlastnej literárnej tvorbe. Reprezentovala na literárnych súťažiach (Medziriadky 2011, 

Poetická Ľubovňa, Literárna Senica L. Novomeského, Literárny Kežmarok, Literárny Zvolen, 

Dramaticky mladí), kde sa umiestňovala na popredných miestach. Aktívne pôsobí v literárnom 

klube BRAK, ktorý každoročne organizuje verejné čítania a posledné dva roky aktívne participuje 

na Letnej univerzite slovenského jazyka a kultúry, ktorú organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania 

UK.  

 

Farmaceutická fakulta UK 
 

Petra Ješíková, 5. rok štúdia, ŠP farmácia 

Dosahuje výborné študijné výsledky a tiež výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti v oblasti 

sledovania zmien génovej expresie v modeli pľúcnej hypertenzie u potkanov. Svojou študentskou 

vedeckou činnosťou úspešne reprezentuje fakultu doma aj v zahraničí. Získala Prémiu literárneho 

fondu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2016/2017.  

 

Jana Leskovská, 5. rok štúdia, farmácia 

Dosahuje vynikajúce výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti v oblasti syntézy nových bromo-

tyrozinových derivátov. Za svoju vedeckú činnosť získala ocenenie v národnom aj nadnárodnom 

kole Študentskej vedeckej konferencie a získala tiež Prémiu literárneho fondu za najlepšiu prácu 

Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2016/2017. 

 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK 
 

Bc. Simona Jakúbková, 1. rok magisterského štúdia ŠP šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej 

výchovy 

Okrem výborných výsledkov v štúdiu zaznamenáva úspechy v tanečnom športe, v ktorom 

reprezentuje FTVŠ UK na národných aj medzinárodných súťažiach: v rokoch 2016 aj 2017 získala 

v ŠVOUČ v celoštátnom kole 1. miesto v sekcii tanečných pohybových skladieb. V roku 2016 

reprezentovala na MS v Grazi v kategóriách hip hop sólo a hip hop skupiny. V roku 2016 na 

majstrovstvá SR v hip hope získala 3. miesto v kategórii hip hop skupiny. V roku 2017 na 

majstrovstvá SR v hip hope, 4. miesto v kategórii hip hop formácie. 

 

Bc. Matej Poliak, 3. rok magisterského štúdia v ŠP kondičné trénerstvo  

Úspešne reprezentuje UK a Slovenskú republiku v džude. Je členom slovenskej reprezentácie od 

dorasteneckej kategórie až po súčasnosť. Je dvanásťnásobným majstrom Slovenska, reprezentoval 

Slovensko na mnohých vrcholných podujatiach, akými sú majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, 

európske olympijské hry mládeže, ako aj na svetovej letnej univerziáde. V tomto roku vybojoval na 

majstrovstvách Európy bronzovú medailu, na ktorú čakalo slovenské seniorské džudo 12 rokov. 

Ďalšími úspechmi v kariére sú 5. miesto z Grand Prix v Tbilisi v Gruzínsku v roku 2017, 1. miesto 

na European Cup v Bratislave v roku 2015 a 3. miesto v roku 2016. 

 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

Katarína Maťašová, 4. rok štúdia, všeobecné lekárstvo  

Dosahuje výborné študijné výsledky a tiež aktívne pracuje v študentskej vedeckej a odbornej 

činnosti. V rámci Študentskej vedeckej konferencie na JLF UK v roku 2017 obsadila 1. miesto 

v sekcii teoretických disciplín s prácou na tému Vplyv exogénneho surfaktantu na poškodenie pľúc 

vyvolané endotoxínom a postúpila na medzinárodnú Študentskú vedeckú konferenciu do Ostravy, 

kde obsadila 3. miesto. 
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Ján Sýkora, 6. rok štúdia, všeobecné lekárstvo  

Dosahuje výborné študijné výsledky. V roku 2015 obsadil 2. miesto v rámci Študentskej vedeckej 

konferencie na JLF UK v sekcii teoretických disciplín. V rokoch 2015 a 2016 obsadil 2. miesto 

v celoslovenskej súťaži MedGames. V celoslovenskej súťaži Medik roka 2017 získal 3. miesto. 

V rámci súťaže Český medik roka 2017, kde sa na súťaži zúčastnilo 20 tímov z Českej republiky 

a Slovenskej republiky, obsadil 4. miesto.  

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 

Bc. Andrej Remák, 1. rok magisterského štúdia, ŠP ekonomicko-finančná matematika 

a modelovanie  

Reprezentoval Univerzitu Komenského, Fakultu matematiky, fyziky a informatiky a jej Katedru 

aplikovanej matematiky a štatistiky na regionálnom česko-slovenskom kole sútaže CFA Chartered 

Financial Analyst Research Challenge v Prahe. Tento rok v rámci regionálneho kola univerzít 

z Česka a Slovenska sa do súťaže zapojilo 13 vysokých škôl, pričom 10 z nich svoj report 

odovzdalo a následne sa zúčastnilo na súťaži v Prahe. Po prvom kole prezentácií tím UK, ktorého 

členom bol Andrej Remák, postúpil do TOP 4 a následne prezentoval ešte jedenkrát, kde už obsadil 

celkové výborné druhé miesto. 

 

Natália Ružičková, 3. rok bakalárskeho štúdia, ŠP fyzika  

Už v prvom roku štúdia sa zúčastnila na fyzikálnej súťaži vysokoškolských tímov PLANCKS 

(Physics League Across Numerous Countries for Kicks-Ass Students), ktorú organizuje 

Medzinárodná asociácia študentov fyziky, a získala so svojím tímom veľmi dobré umiestnenie. 

Natália je jedným z kľúčových predstaviteľov občianskeho združenia Trojsten, ktoré organizuje 

popularizačné aktivity a súťaže pre stredoškolákov, ako napr. Turnaj mladých fyzikov. Dosahuje 

výborné študijné výsledky a má príkladný prístup k štúdiu. 

 

Bc. Marek Šuppa, 2. rok magisterského štúdia, informatika  

Študent dobrovoľne tvorivo prispieva k vývoju praktických cvičení pre predmety strojové učenie 

a umelá inteligencia, čím značne obohacuje ich obsah a napomáha rozvoju tohto smeru na FMFI 

UK. Medzi kolegami – študentmi vo svojom okolí vytvára konštruktívnu atmosféru a motivuje ich 

k skupinovému riešeniu zaujímavých projektov z oblasti umelej inteligencie nad rámec študijných 

povinností. V rámci súťaže RoboCup sa venuje aj príprave mladých talentov s úspechmi na 

medzinárodnej úrovni. Marek Šuppa je tiež vedúcou osobnosťou Študentského vývojového tímu, 

ktorý vyvíja softvér pre potreby FMFI UK a okrem iného prináša moderný systém pre študentskú 

anketu na štyri fakulty UK.  

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 

 

Peter Juan Pablo Bako, 6. rok štúdia, katolícka teológia 

Popri štúdiu sa venuje reflexii aktuálnych spoločenských tém – vo svetle etiky, filozofie, 

špirituálnej a morálnej teológie. Publikoval už niekoľko cenných odborných prác. V súčasnosti má 

rozpracovanú pomerne rozsiahlu trilógiu, ktorá má na spôsob sprievodcu jednotlivými obdobiami 

liturgického roka sprostredkovať zamyslenia na témy ako súčasná spoločnosť a hodnoty, morálka 

a zákon, vzťah cirkvi a sveta. Svojou publikačnou a osvetovou činnosťou, ktorá presahuje hranice 

fakulty, šíri dobré meno a podieľa sa na rozvoji Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 

fakulty i Univerzity Komenského. 
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Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 

Samuel Sabol, 5. rok štúdia, evanjelická teológia 

Študent je výraznou študentskou osobnosťou fakulty. Aktívne sa zapája do života fakulty. Svojou 

kreativitou a zručnosťou pomáha pri spoločenských i duchovných aktivitách usporiadaných na 

fakulte i mimo nej. Je fotografom fakulty a tvorcom propagačných videozáznamov. Počas štúdia 

absolvoval zahraničný štipendijný pobyt v rámci programu Gustav-Adolf-Werk určený pre 

partnerské cirkvi v Nemecku. Aktívne sa podieľal na príprave a realizácii opery Hrad prepevný, 

ktorá bola skomponovaná k 500. výročiu reformácie. 

 

Fakulta managementu UK 

Bianca Bielčíková, 3. rok štúdia v ŠP manažment 

V akademickom roku 2016/2017 študovala v rámci projektu Erasmus v Anglicku na Canterbury 

Christ Church University, kde dosiahla vynikajúce študijné výsledky. Popri štúdiu sa zapája do 

aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju spoločenského života na fakulte a k upevneniu vzťahov 

s externým prostredím a podporovateľmi fakulty a univerzity. Pri príležitosti 25. výročia založenia 

Fakulty managementu UK spolupracovala pri usporiadaní fakultného plesu, v súčasnosti 

spoluorganizuje jeho druhý ročník, športové dni fakulty a iné udalosti, ktoré prispievajú k rozvoju 

fakulty.  

 

Bc. Miriama Majtánová, 2. rok magisterského štúdia v ŠP manažment 

Už v prvom roku štúdia sa zapojila do aktivít medzinárodnej organizácie AIESEC, kde pôsobila pri 

sprostredkovaní zahraničných stáží, ako aj na konferenciách. Bola tiež aktívnou členkou tímu 

študentskej platformy UniValue. Svedomitá práca počas štúdia a v procese písania bakalárskej 

práce vyústila v užšiu spoluprácu s Katedrou manažmentu, ktorej výsledkom je spoluautorstvo na 

odbornej publikácii Manažment, vydanej v roku 2017. Je členkou Akademického senátu Fakulty 

managementu UK. 

 

Mgr. Juraj Mikuš, 2. rok doktorandského štúdia v ŠP podnikový manažment 

Už ako študent magisterského štúdia riešil vo svojej diplomovej práci málo preskúmanú 

problematiku merania dopadov sociálneho podnikania v sociálnych podnikoch. V tejto oblasti 

výskumu pokračuje ďalej a významne sa zapája aj do ďalších výskumných aktivít fakulty: je 

členom riešiteľského kolektívu v rámci projektu APVV so zameraním na inkluzivitu podnikania 

a merania dopadov stratégií a politík, spoluriešiteľom medzinárodného projektu Globálneho 

monitoru podnikania, riešiteľom Grantu UK na tému: Regionálna analýza inkluzivity podnikania na 

Slovensku. Za prvý rok doktorandského štúdia bol spoluautorom jedného príspevku na 

medzinárodnej konferencii publikovaného v zborníku indexovanom vo WOS a autorom jedného 

odborného článku. 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 

 

Bc. Jakub Gábor, 2. rok magisterského štúdia, politológia, európske štúdiá 

Reprezentoval Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK na viacerých podujatiach, 

predovšetkým na modelovom zasadnutí OSN v Miláne (MilMUN 2017) a na medzinárodnej 

študentskej konferencii vo Florencii „EÚ a globálne výzvy: 28 myšlienok z Erasmus generácie“, 

kde s kolegyňou odprezentoval stanovisko na tému „Nezamestnanosť mladých“ a neskôr o nej 

diskutovali so zástupcami EÚ. Dlhodobo dosahuje vynikajúce študijné výsledky a absolvoval 

niekoľko stáží na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a v kancelárii 

predsedu parlamentu. 
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Pedagógovia  

 
Lekárska fakulta UK 

 

doc. MUDr. Anna Holomáňová, CSc., z Anatomického ústavu 

za dlhoročnú pedagogickú činnosť a za zásluhy v modernizácii výučby anatómie. Významne sa 

podieľa na výučbe zahraničných študentov. Je dlhoročnou členkou štátnicovej komisie pre predmet 

chirurgia pre slovenských aj zahraničných študentov.  

 

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH , z Ortopedickej kliniky LF UK a Detskej fakultnej 

nemocnice s poliklinikou 

Je prezidentom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti od roku 2006, členom 

redakčných rád 14 časopisov (z toho 9 zahraničných vrátane 3 karentovaných). Kolektív pod jeho 

vedením ako prvý, a to nielen na Slovensku, predlžuje deťom končatiny novou metódou 

(vnútrodreňové predlžovanie končatín tzv. predlžovacím klincom, ktoré je pre pacienta komfortné, 

bezpečné a umožňuje neinvazívne predlžovanie končatiny interakciou medzi vnútorným magnetom 

a vonkajším diaľkovým ovládaním). Prof. Kokavec je víťazom ankety Hospodárskych novín Top 

inovácie v zdravotníctve 2016. Lekári pod jeho vedením zachránili pacientke s obrovskobunkovým 

nádorom jedinečným zákrokom ruku. Pacientke nádor úplne zničil kosť, ktorú úspešne nahradili 

vlastnou kosťou pacientky – využili na to ihlicu z protiľahlej strany predkolenia. Je zakladateľom 

ortopedickej edície vo vydavateľstve Herba. 

 

prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc., z Anatomického ústavu 

za jeho dlhoročnú pedagogickú činnosť, za modernizáciu výučby anatómie a za spracovanie novej 

edície Anatómie človeka. Významne sa podieľa na výučbe v anglickom jazyku. 

 

Právnická fakulta UK 

 

JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., Katedra teórie práva a sociálnych vied 

aktívne rozvíja katedru významným spôsobom a používa pri výučbe inovatívne metódy, ktoré sú 

pre študentov atraktívne a dokážu ich zaujať. 

 

doc. JUDr. Margita Prokeinová, CSc., Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológie 

Je jednou z najvýraznejších a najaktívnejších pedagógov fakulty. Aktívne zavádza nové prístupy vo 

vyučovaní a prispieva tak k modernizácii vzdelávania v oblasti práva. Je aj výraznou vedeckou 

osobnosťou, ktorá sa s plnou energiou venuje viacerým výskumným úlohám a aktívne pristupuje 

k definovaniu nových výskumných úloh a cieľov v oblasti trestného práva. 

 

In memoriam doc. PhDr. Tomáš Valent, CSc., Katedra teórie práva a sociálnych vied 

Docent Valent bol dlhoročným pedagógom PraF UK, ktorý sa tešil obľube medzi študentami. 

Aktívne sa podieľal na vedeckej činnosti fakulty, a to aj nad rámec svojich bežných pracovných 

povinností. Počas svojho dlhoročného pôsobenia prispel k tomu, že vzdelávanie a výskum v oblasti 

práva je zasadený do širšieho filozofického kontextu. 
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Filozofická fakulta UK 

 

Doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc., Katedra germanistiky, nederlandistiky 

a škandinavistiky 

Je poprednou slovenskou škandinavistkou a germanistkou. Ťažiskami jej výskumu sú švédska 

literatúra v škandinávskom kontexte, recepcia severských literatúr, kultúrna a literárna recepcia 

Severu v bratislavskej nemeckojazyčnej tlači, bratislavské osobnosti nemeckojazyčnej kultúry 

a v neposlednom rade translatologické otázky so zameraním na švédsky a nemecký jazyk. Ako 

garantka študijného programu Švédsky jazyk a kultúra rozvíja úzku spoluprácu s ostatnými 

škandinavistikami v strednej Európe. Svojou pedagogickou, publikačnou a aj školiteľskou 

činnosťou sa aktívne podieľala aj na etablovaní medzinárodnej doktorandskej školy ADMONI 

s Humboldtovou univerzitou v Berlíne a s Univerzitou Viadrina vo Frankfurte nad Odrou, kde 

pôsobí ako školiteľka.  

 

PhDr. Mária Huttová, CSc., z Katedry anglistiky a amerikanistiky 

Počas pôsobenia vo funkcii vedúcej katedry sa zasadila o výrazné zmeny v koncepcii študijných 

programov, a prispela k zásadnému posunu v uvažovaní o kurikule jazykových programov na celej 

fakulte. Pod jej vedením sa katedra stala miestom, ktoré si cenia predovšetkým študenti a o štúdium 

je rastúci záujem. Veľkým prínosom bola aj jej práca pri kreatívnom tvorení obsahu novej formy 

štátnej skúšky na magisterskom stupni, jej výrazná podpora extrakurikulárnych aktivít študentov 

(divadlo, časopis) a silná motivácia posunúť katedru na progresívnu koľaj, ktorá by katedre a celej 

fakulte zaručila silnú pozíciu v budúcnosti. 

 

doc. PhDr. Ladislav Kiczko, PhD., z Katedry filozofie a dejín filozofie 

Vychoval a formoval v odbore filozofia viacero odborníkov, pedagógov a do výučby zaviedol nové 

predmety, ktoré sa týkali najmä Frankfurtskej filozofickej školy a prienikov medzi filozofiou 

a socialógiou. V 1994 – 1997 pôsobil ako prodekan Filozofickej fakulty UK pre vysokoškolské 

štúdium, v rokoch 1997 – 2003 ako dekan Filozofickej fakulty UK a od 2003 do 2011 ako prodekan 

Filozofickej fakulty UK pre vedecký výskum a doktorandské štúdium. Vďaka jeho aktivite došlo aj 

k nadviazaniu kontaktov so zahraničnými pracoviskami, najmä z Rakúska (Viedenská univerzita) 

a Nemecka. Svojou činnosťou prispel výraznou mierou aj k rozvoju a popularizácii výučby filozofie 

pri vzdelávaní učiteľov filozofie na Slovensku. K palete aktivít doc. L. Kiczku patrí aj jeho 

prekladateľská činnosť najmä z nemčiny. Týmto spôsobom sprístupnil slovenskej odbornej 

verejnosti myslenie Maxa Webera, Jürgena Habermasa či Wolfganga Welscha. 

 

doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD., MAS., z Katedry archívnictva a pomocných vied historických 

Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa špecializuje na stredoveké dejiny – špeciálne písomnej 

kultúry a vývoja miest (najmä Bratislavy). Z prvej oblasti sa venuje latinskej paleografii 

a kodikológii, latinskej stredovekej epigrafii (inicioval vznik disciplíny, publikovanie epigrafickej 

príručky a založil celoštátny súpis historických postantických nápisov). Len za ostatné tri roky 

reprezentoval slovenskú vedu na 14 konferenciách a publikoval 12 vedeckých štúdií v štyroch 

krajinách. Za svoje publikácie a aktivity bol zvolený za člena troch najprestížnejších historických 

komisií s globálnou pôsobnosťou: pre latinskú paleografiu, pre dejiny diplomatických písomností 

a pre dejiny miest. Koordinuje viacero vedeckých projektov: akademická sieť Latin Paleography 

Network – Central and Central Eastern Europe; epigrafický projekt katalogizujúci historické nápisy 

na Slovensku (Corpus inscriptionum Slovaciae – CIS), inicioval a vedie projekt Historický atlas 

miest Slovenska a pamäťový portál pre dejiny Bratislavy www.PamMap.sk. Kniha Dejiny 

Bratislavy 1, ktorú inicioval a spolueditoval, získala 6 ocenení ako kniha roka 2012.  
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Prírodovedecká fakulta UK 

 

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD., s kolektívom z Katedry antropológie 

Trojčlenný tím pod vedením Dr. Dörnhöferovej spolu s RNDr. Petrou Švábovou, PhD., a RNDr. 

Máriou Kondekovou aktívne a úspešne popularizujú prírodné vedy, prírodovedné vzdelávanie, 

a štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK. Veľkú tradíciu má denný letný tábor na Prírodovedeckej 

fakulte s názvom Týždeň prírody. Organizovali a aktívne sa zapájali do prednáškového cyklu pre 

verejnosť s názvom Vedecký čaj o piatej, ktorý prebiehal pod záštitou fakulty. Každoročne 

reprezentujú fakultu a približujú vedecký svet na podujatí Noc výskumníkov. Vedu propagujú aj 

formou populárno-vedeckých prednášok a workshopov pre deti a žiakov MŠ, ZŠ a SŠ.  

 

Kolektívu organizačného výboru – predsedníctva Študentskej vedeckej konferencie na PriF 

UK v zastúpení doc. RNDr. Michalom Galambošom, PhD., predsedom výboru, doc. RNDr. 

Andreou Ševčovičovou, PhD. (Katedra genetiky), doc. RNDr. Vladimírou Džugašovou, PhD., 

Katedra anorganickej chémie 

 

Za vysokú organizačnú a odbornú úroveň študentských vedeckých konferencií a podobu, v akej ich 

poznáme dnes. ŠVK predstavujú významnú časť šírenia vedeckých poznatkov na fakultnom poli, 

prispievajú k vyššej atraktivite štúdia, majú veľký význam pre vedenie fakulty, garantov študijných 

programov, učiteľov a vedeckých pracovníkov pôsobiacich na fakulte. V ostatných rokoch na ŠVK 

aktívne prezentuje svoje výsledky viac ako 300 študentov. S výsledkami svojich prác oboznamujú 

auditórium aj študenti z iných domácich a zahraničných univerzít, výskumných ústavov 

a vedeckých pracovísk. Členovia predsedníctva sa podieľajú na organizovaní ŠVK viac ako 15 

rokov. Doc. Galamboš pracuje ako predseda viac ako 10 rokov. 

 

Kolektívu projektu Genetika na kolesách pod vedením doc. RNDr. A. Ševčovičovej, PhD., 

z Katedry genetiky 

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. 

doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD. 

doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD. 

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 

RNDr. Regina Sepšiová, PhD. 

Mgr. Lucia Mentelová, PhD.  

RNDr. Viera Novanská, PhD.  

Mgr. Katarína Juríková 

Mgr. Filip Červenák 

Mgr. Filip Brázdovič 

Mgr. Stanislav Kyzek 

Mgr. Lucia Zeiselová  

Za popularizáciu prírodných vied na stredných školách. Cieľom projektu Genetika na kolesách je 

interaktívnou formou predstavovať genetiku (a v širšom slova zmysle prírodné vedy) na 

slovenských stredných školách. Aby sa stredné školy dostali do zoznamu navštívených inštitúcií, 

musia ich študenti pripraviť krátke video, v ktorom vizualizujú svoju predstavu o genetike 

a implicitne zdôvodnia, prečo o návštevu stoja. Video prihlásili do súťaže takmer štyri desiatky 

škôl. Následne kolektív učiteľov a doktorandov navštívil vybranú školu, kde predstavil niektoré 

témy modernej genetiky formou krátkych prednášok a interaktívnych laboratórnych cvičení, 

simulujúcich identifikáciu páchateľa trestného činu na základe molekulárno-genetických analýz. Do 

aktivít, v rámci ktorých členovia riešiteľského kolektívu doteraz najazdili 2000 km po celom 

Slovensku, sa doposiaľ zapojilo viac ako 200 stredoškolských študentov a približne 100 pedagógov. 
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Pedagogická fakulta UK 

 

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., z Katedry histórie 

za systematické budovanie študijného programu učiteľstvo histórie, ako aj vedného odboru 

a špecializácie. Vďaka svojej bohatej vedeckovýskumnej, publikačnej a projektovej činnosti, ako aj 

osvetovej a populárno-vedeckej činnosti význame prispel k rozvoju odboru a pracoviska 

a zabezpečil tak kontinuálnu prípravu učiteľov histórie na bakalárskom, magisterskom 

a doktorandskom stupni štúdia. Bol viackrát vyzdvihnutý študentmi za nadštandardný prístup 

v súvislosti s vedením záverečných prác a konzultačnou činnosťou. 

 

doc. PaedDr. Jana Marková, PhD., Katedra logopédie 

Je vedúcou vedeckou autoritou v oblasti výskumu aplikovanej neurolingvistiky na Slovensku a patrí 

medzi akceptované vedecké osobnosti v tejto oblasti výskumu v Európe. Viac ako dve desaťročia sa 

venuje problematike získaných porúch komunikácie u pacientov s rôznymi ochoreniami mozgu. 

Okrem množstva domácich a zahraničných vedeckých publikácií je autorkou prvého originálneho 

testu, ktorým sa vyšetruje porozumenie viet u neurologických pacientov. Bola hlavnou riešiteľkou 

a spoluriešiteľkou viacerých APVV a VEGA grantov. Jej výskum a publikácie významnou mierou 

prispeli k porozumeniu jazykových deficitov neurologických pacientov. 

 

doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD., z Katedry špeciálnej pedagogiky 

za prínos v oblasti internacionalizácie špeciálnej pedagogiky a pedagogiky sluchovo postihnutých. 

Viac ako tridsať rokov intenzívne spolupracuje s Univerzitou Maximiliána v Mníchove, kde bola aj 

v roku 2010 ocenená za rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce. Je autorkou viacerých 

významných publikácií z oblasti pedagogiky sluchovo postihnutých. Spolupracuje s MŠVVaŠ SR, 

so Štátnym pedagogickým ústavom, kde pôsobí v expertnej skupine odborníkov (počujúcich aj 

nepočujúcich) zaoberajúcich sa prípravou vzdelávania a obsahu rozličných predmetov základnej 

školy pre sluchovo postihnutých, taktiež pri príprave koncepcie špeciálnopedagogického 

poradenstva a inkluzívneho vzdelávania zdravotne znevýhodnených. 

 

Farmaceutická fakulta UK 

Mgr. Gabriel Dóka, PhD., Katedra farmakológie a toxikológie 

Mgr. Gabriel Dóka, PhD., dosahuje vynikajúce výsledky v implementácii bioinformatických 

aspektov využitia malých nekódujúcich RNA do hodnotenia účinnosti a bezpečnosti liečiv, čo je 

v súčasnosti intenzívne sa rozvíjajúcou oblasťou farmakogenomiky. Zaoberá sa analýzami svalovo-

špecifických mikroRNA ako potenciálnych biomarkerov na hodnotenie účinnosti liečby srdcového 

zlyhávania, pľúcnej artériovej hypertenzie a diabetickej kardiomyopatie. Identifikuje priesečníky 

vedeckých a klinických problémov, a tak bezprostredne spája vedeckovýskumné projekty na fakulte 

s edukačnými projektami riešenými s profesijnými spoločnosťami. Napriek svojmu mladému veku 

je rešpektovaným prednášajúcim aj v špecializačnom štúdiu lekárenstvo. 

 

prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD., z Katedry farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie 

Je významnou pedagogickou a vedeckou osobnosťou fakulty v oblasti farmaceutickej analýzy a jej 

multidisciplinárnych implementácií. Špecializuje sa na vývoj inovatívnych viacdimenzionálnych 

separačných metód v spojení s pokročilými detekčnými stupňami pre farmaceutické a 

biomedicínske aplikácie. Najnovšie poznatky v tejto oblasti implementuje do výučby v rámci 

predmetu Nové smery v analytickej chémii. Za výsledky výskumnej práce a za bohatú publikačnú 

činnosť v renovovaných medzinárodných vedeckých časopisoch získal viacero ocenení: Cenu 
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Shimadzu 2011 za vývoj a inovácie v oblasti analytických metód, cenu Literárneho fondu za 

vedeckú a odbornú literatúru a za výnimočný citačný ohlas v kategórii prírodné a technické vedy.  

 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK 

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., z Katedra športovej edukológie a humanstiky 

Zaoberá sa pedagogikou telesnej výchovy a športu, športovým manažmentom a pedagogickou 

praxou. Publikoval v 25 štátoch sveta, bol pozvaný ako hlavný prednášajúci na 31 vedeckých 

kongresov po celom svete, je autorom a spoluautorom 1 vysokoškolskej učebnice, 6 vedeckých 

monografií, 4 vysokoškolských skrípt a viacerých odborných monografií. V roku 2009 mu bola 

udelená hodnosť Visiting profesor a v roku 2014 Meritorius profesor na Univerzite v Záhrebe 

v Chorvátsku. Pôsobí ako prezident Medzinárodnej federácie telesnej výchovy (FIEP) v Európe a 

ako člen Exekutívy Medzinárodnej rady športovej vedy a telesnej výchovy (ICSSPE.). Je členom 

redakčných rád 14 zahraničných vedeckých a odborných časopisov.  

 

doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD., Katedra športov v prírode a plávania 

Jeho pedagogickým aj vedeckým zameraním je teória a didaktika športovej špecializácie kanoistika. 

Stanovil výberové kritériá a formuloval rozhodovací proces pre výber talentov v rýchlostnej 

kanoistike. Zaoberal sa aj problematikou funkčných zmien pohybového systému a funkčnými 

poruchami chrbtice mladých kanoistov. Na základe získaných poznatkov zostavil cvičenia 

zabraňujúce poškodeniu kostrovo-svalového systému, čo tiež predlžuje športový vek a prispieva 

k zvyšovaniu športovej výkonnosti. Vychoval špičkových trénerov najvyššej kvalifikácie, medzi 

ktorými sú napríklad olympíjski víťazi bratranci Škantárovci, Juraj Minčík a Japonec Takuya 

Haneda, ďalej Michal Rizsdorfer a Slavomír Kňazovický. 

 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

 

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD., Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 

JLF UK a UNM 

Zastával funkciu dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v dvoch funkčných obdobiach. Patrí 

medzi významných odborníkov v poskytovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti chorým s 

alergickými a chronickými chorobami horných dýchacích orgánov a uší. Zaoberá sa onkochirurgiou 

v otorinolarygológii a chirurgickou liečbou pacientov s chorobami štítnej žľazy a prištítnych 

teliesok. Ako prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku sa zaslúžil o zavedenie 

chirurgickej liečby prostredníctvom špeciálnych mikrochirurgických, endoskopických 

a rekonštrukčných postupov s dopadom na skvalitnenie a zatraktívnenie výučby študentov.  

 

doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., z Kliniky nukleárnej medicíny JLF UK a UNM 

Bol prvým riadne zvoleným porevolučným dekanom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, 

ktorého do funkcie schválil akademický senát. Zaslúžil sa o normalizáciu pomerov na fakulte a tiež 

o vybudovanie a postupné zavádzanie systému administratívno-technických agend na fakulte. 

V oblasti liečebno-preventívnej a v in-vivo rádionuklidovej diagnostike sa zameriava na aplikáciu 

rádiofarmák – diagnostík do organizmu pacienta, scintigrafícké vyšetrenia skeletu, obličiek, 

funkčnú hepatobiliárnu scintigrafiu, vyšetrenie perfúzie pľúc pri podozrení na embolizáciu v 

riečisku arterie pulmonalis, lokalizačnú rádionuklidovú diagnostiku sentinelových uzlín, 

neuroendokrinných nádorov gastrointestinálneho traktu, zápalov a infekcií apod. Pod jeho vedením 

sa vykonávajú technicky a ekonomicky najnáročnejšie in-vivo rádionuklidové vyšetrenia pre 

severnú časť stredného Slovenska. 
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Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 

 

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., z Katedry matematickej analýzy a numerickej 

matematiky 

Je jedným z najvýznamnejších slovenských matematikov. Zaoberá sa nelineárnou funkcionálnou 

analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami v konečných, ako aj v nekonečnorozmerných 

priestoroch. Len v rokoch 2016 a 2017 publikoval 19 pôvodných vedeckých prác a v tomto roku mu 

vychádzajú dve knižné publikácie v renomovaných svetových vydavateľstvách: World Scientific 

Series on Nonlinear Science Series A: Modeling, Analysis and Control of Dynamical Systems a DE 

GRUYTER: Fractional-Order Equations and Inclusions 

 

doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc., z Katedry matematickej analýzy a numerickej 

matematiky 

Je známym popularizátorom matematiky. Svedčia o tom jeho prednášky na fakultnom webe a 

články v Obzoroch matematiky, fyziky a informatiky. Je autorom mnohých stredoškolských 

učebníc matematiky. Patrí medzi najobľúbenejších učiteľov fakulty, o čom každoročne svedčia 

výsledky študentskej ankety. Intenzívne sa venuje aj didaktike a pedagogike, je garantom odboru 

matematika v učiteľských študijných programoch.  

 

doc. RNDr. František Kundracik, CSc., z Katedry experimentálnej fyziky 

Je vynikajúcim odborníkom aj v elektronike a astrofyzike, o čom svedčia aj jeho odborné články. Je 

zanieteným popularizátorom fyziky, vedie množstvo prednášok na stredných školách, je 

významnou osobnosťou Turnaja mladých fyzikov a častým účinkujúcim na popularizačno-

náučných podujatiach z fyziky. Prostredníctvom jeho záľub v lukostreľbe a v hre na fujaru dokáže 

zaujať aj verejnosť, o čom svedčia aj jeho vystúpenia v médiách. Na fakulte vedie veľký počet 

prednášok z rôznych oblastí, ako napr. základy elektroniky, elektromagnetizmus, základy 

programovania. Vďaka svojmu prístupu k študentom je obľúbeným pedagógom, o čom svedčia 

vynikajúce hodnotenia študentov v ankete. 

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK  

 

Mgr. Gašpar Fronc z Katedry filozofie 

prednáša na fakulte v Bratislave aj na jej Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda 

v Nitre od roku 1992. Je predsedom akademického senátu fakulty. Je vynikajúcim dlhoročným 

pedagógom, ktorý sa venuje vysokoškolským študentom i po formačnej stránke mimo 

vzdelávacieho procesu v rámci voľnočasových aktivít. Odborne sa venuje otázkam vzťahu medzi 

vedou, prírodnými vedami a filozofiou. Viaceré jeho publikácie sa týkajú otázok osoby slobody 

a ľudských práv. Aktívne sa zúčastňuje vedeckých konferencií doma i v zahraničí, podieľa sa na 

diskusných reláciách z oblasti teológie a filozofie v rôznych médiách. Je taktiež čestným predsedom 

Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu v Českej a Slovenskej republike. Za zásluhy 

o dialóg medzi vierou a vedou mu bola udelená Cena Fides et ratio, ktorá sa udeľuje vybraným 

osobnostiam.  

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 

 

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., z Katedry Starej zmluvy 

Aktívne sa angažuje v téme antisemitizmu. Z jej podnetu bolo obci Kráľová neďaleko Modry, kde 

mali evanjelici vždy dobré vzťahy so židovskými rodinami, zriadené pietne miesto obetiam 

holokaustu. Pri príležitosti 500. výročia reformácie zorganizovala v rámci projektu „Holokaust a 
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reformácia: dve pamiatky a jeden odkaz“ medzinárodné vedecké kolokvium na presadzovanie, 

podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, 

rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.  

 

 

Fakulta managementu UK 

 

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD., z Katedry informačných systémov 

Na fakulte pôsobí od roku 1994. Je autorkou viac ako 125 publikácií, ktoré sú citované 

zahraničnými autormi a sú indexované v databázach WoS a SCOPUS. Zaoberá sa problematikou 

využitia matematických a štatistických metód vo finančnom manažmente. Medzi jej 

najvýznamnejšie publikácie patrí monografia venovaná kvantitatívnym analýzam finančných trhov. 

Doktorand, ktorého viedla, získal cenu guvernéra Národnej banky Slovenska. Viaceré diplomové 

práce boli ocenené cenou rektora UK, prezentované na zahraničných vedeckých konferenciách, a 

tiež publikované ako kapitoly vedeckej publikácie vo vydavateľstve Springer. 

 

Mgr. Marian Holienka, PhD., z Katedry stratégie a podnikania 

Na Fakulte managementu UK pôsobí od roku 2010. Od začiatku svojho pôsobenia sa aktívne a 

intenzívne zapája do vedeckovýskumnej činnosti (zodpovedný riešiteľ a koordinátor pre Slovensko 

v projekte GUESSS, riešiteľ v projektoch GEM, APVV INKLUPOD, SUPER, a MYDI). 

Výsledkom jeho vedeckovýskumnej aktivity je 59 publikačných výstupov (z toho 9 kategórie A 

podľa kritérií ostatnej komplexnej akreditácie). Na jeho publikácie je evidovaných celkom 117 

ohlasov, z toho 30 v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch. Rok a pol 

viedol Poradenské a rozvojové centrum na fakulte. Je členom tímu, ktorý pravidlene inovuje formy, 

metódy a prístupy k podnikateľskému vzdelávaniu.  

 

Mgr. Petra Milošovičová, PhD., z Katedry ekonómie a financií 

Na fakulte pôsobí od roku 2007, vyučuje predmety v nemeckom jazyku: Právnická nemčina, 

Nemecký jazyk pre manažérov, Medzikultúrna komunikácia, Medzinárodný obchod, Obchodné 

rokovania a Obchodné právo. Pre študentov ŠP medzinárodný manažment organizuje exkurzie 

súvisiace s náplňou štúdia (OSN/Viedeň, Univerzita Graz, Univerzita Salzburg, závod Volkswagen 

Slovakia, a. s. /Devínska Nová Ves) a študentské konferencie FMUK „Deň Európy“ a „Učíme sa od 

úspešných podnikateliek“. Spolupracuje s veľvyslanectvami Spolkovej republiky Nemecko a 

Rakúskej republiky, Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou v Bratislave a 

zabezpečuje dôležitý kontakt s hospodárskou praxou. 

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD., z Ústavu verejnej politiky 

Dosahuje vynikajúce výsledky vo vedeckej činnosti preukázané bohatou publikačnou činnosťou. 

Články doc. Staroňovej boli publikované v renomovaných časopisoch registrovaných v databázach 

Scopus či Web of Science. Zároveň sa aktívne podieľala na príprave novely zákona o verejnej 

službe a neustále spolupracuje s verejných sektorom pri zefektívňovaní práce a služieb tohto 

sektora.  

 


