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Výročná správa o činnosti Prírodovedeckej fakulty UK za rok 2010 

Úvod 
Prírodovedecká fakulta v roku 2010 oslávila v septembri 70 výročie jej založenia. 

K tejto významnej udalosti fakulty vydala publikáciu s DVD „História, súčasnosť 
a budúcnosť Prírodovedeckej fakulty UK“ kde tlačene, ale hlavne digitálne sú spracované 
historické dokumenty, všetci dekani, významné osobnosti, historické budovy,  udalosti, 
výučba, terénne cvičenia, športovanie ale aj kultúrne a spoločenské podujatia katedier. 
Podarilo sa skompletizovať chronologické dáta o vývoji fakulty a  jej jednotlivých 
pracoviskách, o významných úspechoch pracovísk ako i osobností v oblasti výskumu 
a vzdelávania. Fakulta prezentuje všetky digitalizované dáta na svojej webovskej stránke 
www.fns.uniba.sk/ 70.výročie.  

Pri príležitosti osláv 70. výročia fakulty sa konala aj Konferencia „Čo sa nám podarilo 
dosiahnuť v prírodných vedách za 70 rokov a aké výzvy sú pred nami.“, kde jednotlivé sekcie 
prezentovali svoje dosiahnuté výsledky a ďalšie smerovanie. Zároveň sa konalo aj slávnostné 
zasadnutie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UK kde boli slávnostne ocenení významní 
pracovníci fakulty ako i spolupracujúce fakulty, pracoviská SAV a ďalšie výskumné inštitúcie 
a naši významní odborní partneri zo súkromného sektoru. 

K 70. výročiu fakulty bola vydaná aj pamätná medaila, grafické listy a v upravenom 
vestibule fakulty boli inštalované pamätné tabule dekanov Prírodovedeckej fakulty UK 
a významných osobností pôsobiacich na fakulte.  

Na fakulte sa počas celého roka konalo pri príležitosti 70. výročia fakulty 23 
vedeckých konferencií, seminárov a prednášok. Realizovala sa veľká súťaž v dvoch témach: 
A. Od mikro- po makrosvet:  zázraky prírody  B. Naše naj ...... (Predstavujeme katedru) (Náš 
najväčší div prírody) ako i viaceré športové podujatia (Celofakultný Športový deň, Flórbalový 
turnaj medzi PriF a FMFI UK) a viaceré kultúrne podujatia. Textové a fotodokumentácia je 
prístupná na webovskej stránke fakulty. 

Začiatkom roka 2010 začalo vedenie PriFUK komunikovať s projektovou kanceláriou 
Proma, s.r.o., ktorá vyhrala súťaž investora RUK - Dostavbu a rekonštrukciu areálu PriFUK 
a FMFIUK v Mlynskej doline. Rokovania, ktoré prebiehali až do novembra minulého roka, 
boli kvôli detailom v projekte tiež prerokovávané viackrát aj na úrovni PriFUK. V decembri 
projektant odovzdal kompletný projekt pre územné rozhodnutie investorovi – RUK. Náhľady 
na realizáciu projektu výstavby Pavilónu špecializovaných technológií sú dostupné na 
fakultnom webe (http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/fotky/2010/novy_pavilon/index.html). 
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Výročná správa o činnosti Prírodovedeckej fakulty UK za rok 2010 

I. VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

1.1. Bakalársky a magisterský stupeň štúdia 
 
V roku 2010 sme v pedagogickej oblasti v plnom rozsahu realizovali všetky študijné 

programy v podobe, v akej boli predložené v rámci procesu komplexnej akreditácie. 
Vzhľadom na to, že  po obsahovej stránke sme s implementáciou začali už v akademickom 
roku 2009/2010, podarilo sa nám odstrániť väčšinu, najmä technických problémov s nábehom 
nových študijných plánov. 

V roku 2010 už všetky činnosti, súvisiace s pedagogickými aktivitami boli realizované 
v akademickom informačnom systéme AIS2. 

Výstupom z uvedeného systému je nasledujúca tabuľka. Sú v nej údaje o počte 
študentov v jednotlivých študijných programoch podľa stupňov štúdia ako aj v členení podľa 
formy štúdia (denná a externá). 
 
Aktuálny počet študentov fakulty v roku 2010 (k 31.12.2010) v členení podľa študijných 
programov (v zátvorke počet žien) 

Skratka Program 1 2 3 4 Spolu 
I. - bakalársky 
stupeň 

denná forma štúdia 
          

B biológia 179 / 143 145 / 123 158 / 129   482 / 395 
BX biochémia 69 / 44 25 / 19 12 / 10 5 / 3 111 / 76 
BX-BO biochémia     4 / 1   4 / 1 
BX-BX biochémia     4 / 3   4 / 3 
BX-JD biochémia   1 / 0 1 / 0   2 / 0 
BX-OR biochémia     1 / 1   1 / 1 
C chémia 23 / 7 19 / 8 0 / 0   42 / 15 
C-AG chémia 0 / 0 1 / 0 2 / 0   3 / 0 
C-AL chémia     1 / 0   1 / 0 
C-BX chémia     1 / 1 1 / 1 2 / 2 
C-EC chémia       1 / 1 1 / 1 
C-FZ chémia     3 / 2   3 / 2 
C-JD chémia     2 / 0 1 / 1 3 / 1 
C-OR chémia     8 / 1 2 / 2 10 / 3 
E environmentalistika 115 / 63 58 / 38     173 / 101 
E-GC environmentalistika     9 / 7   9 / 7 
E-OV environmentalistika     7 / 4 1 / 1 8 / 5 
E-PD environmentalistika     3 / 1   3 / 1 
E-PM environmentalistika     14 / 12 1 / 1 15 / 13 
GL geológia 26 / 10 20 / 4 0 / 0   46 / 14 
GL-GF geológia     2 / 0   2 / 0 
GL-IH geológia     7 / 7   7 / 7 
GL-MP geológia     7 / 0   7 / 0 
GL-PA geológia     3 / 1   3 / 1 
GL-VT geológia     4 / 4 4 / 4 8 / 8 
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SB systematická biológia a 
ekológia 

30 / 20 35 / 31 30 / 24 9 / 6 104 / 81 

ZA geografia v administratíve     29 / 14 5 / 3 34 / 17 
ZD geografia a demografia 31 / 14 14 / 7     45 / 21 
ZEP geografia a geoekológia 

pre krajinné plánovanie 
28 / 11 18 / 10     46 / 21 

Z-FG geografia a kartografia       2 / 0 2 / 0 
Z-HG geografia a kartografia       1 / 1 1 / 1 
ZIK geografia, kartografia a 

geoinformatika 
29 / 10 17 / 3     46 / 13 

ZK geografia a kartografia   1 / 0 28 / 9   29 / 9 
Z-KI geografia a kartografia       1 / 0 1 / 0 
ZRR geografia, rozvoj regiónov 

a európska integrácia 
49 / 28 51 / 21 77 / 39 5 / 3 182 / 91 

ZS geografia v štátnej správe 
a samospráve 

36 / 17 29 / 9 0 / 0 0 / 0 65 / 26 

    615 / 367 434 / 273 417 / 270 39 / 27 1505 / 937 
upBIGE učiteľstvo predmetov 

biológia a geografia 
25 / 22 9 / 6 10 / 9 1 / 1 45 / 38 

upBICH učiteľstvo predmetov 
chémia a biológia 

55 / 44 16 / 12 15 / 14 3 / 2 89 / 72 

upENBI učiteľstvo predmetov 
environmentalistika a 
biológia 

6 / 5 7 / 5 5 / 5 5 / 5 23 / 20 

upGEIT učiteľstvo predmetov 
geografia a informatika 

12 / 2 8 / 3 3 / 1 2 / 0 25 / 6 

upGLCH učiteľstvo predmetov 
geológia a chémia 

1 / 1   1 / 0   2 / 1 

upCHFY učiteľstvo predmetov 
chémia a fyzika 

1 / 0       1 / 0 

upCHIT učiteľstvo predmetov 
chémia a informatika 

1 / 1     0 / 0 1 / 1 

upMABI učiteľstvo predmetov 
biológia a matematika 

4 / 4 2 / 2 4 / 4 2 / 2 12 / 12 

upMAGE učiteľstvo predmetov 
geografia a matematika 

7 / 5 5 / 2 3 / 1 1 / 0 16 / 8 

upMACH učiteľstvo predmetov 
chémia a matematika 

2 / 1       2 / 1 

    114 / 85 47 / 30 41 / 34 14 / 10 216 / 159 
SPOLU   729 / 452 481 / 303 458 / 304 53 / 37 1721 / 1096 
I. - bakalársky 
stupeň 

externá forma štúdia           

ZA/x geografia v administratíve     44 / 26 11 / 9 55 / 35 
ZS/x geografia v štátnej správe 

a samospráve 
125 / 71 55 / 25     180 / 96 

    125 / 71 55 / 25 44 / 26 11 / 9 235 / 131 
SPOLU   125 / 71 55 / 25 44 / 26 11 / 9 235 / 131 
Celkom Bc 
stupeň 

  854 / 523 536 / 328 502 / 330 64 / 46 
1856 / 1227 

              
II. - úplný 
vysokoškolský 
stupeň 

denná forma štúdia           

mB-AN antropológia 6 / 6 15 / 15     21 / 21 
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mB-BO botanika 9 / 8 10 / 9     19 / 17 
mB-EK ekológia 13 / 9 13 / 12     26 / 21 
mB-FR fyziológia rastlín 5 / 2 0 / 0     5 / 2 
mB-FZ fyziológia živočíchov a 

etológia 
23 / 20 20 / 19     43 / 39 

mB-GE genetika 18 / 15 19 / 16     37 / 31 
mB-MI mikrobiológia 9 / 9 10 / 10     19 / 19 
mB-MO molekulárna biológia 39 / 26 32 / 28     71 / 54 
mBT-BT biotechnológie 5 / 4 6 / 6     11 / 10 
mB-VI virológia 5 / 5 9 / 9     14 / 14 
mB-ZO zoológia 22 / 16 23 / 18     45 / 34 
mC-AL analytická chémia 11 / 8 9 / 8     20 / 16 
mC-AO anorganická chémia 2 / 1 2 / 1     4 / 2 
mC-BX biochémia 14 / 8 15 / 10     29 / 18 
mC-FZ fyzikálna chémia 2 / 2 3 / 2     5 / 4 
mC-JD jadrová chémia a 

rádioekológia 
9 / 6 2 / 0     11 / 6 

mC-ORBO organická a bioorganická 
chémia 

4 / 3 4 / 1     8 / 4 

mC-TP teoretická a počítačová 
chémia 

2 / 0 3 / 1     5 / 1 

mE-GC environmentálna 
geochémia 

7 / 4 11 / 7     18 / 11 

mE-OV ochrana a využívanie 
prírody a krajiny 

13 / 8 12 / 7 1 / 1   26 / 16 

mE-PM environmentálne 
plánovanie a manažment 

17 / 14 19 / 12     36 / 26 

mGL-GF aplikovaná a 
environmentálna 
geofyzika 

2 / 2 4 / 2 1 / 0   7 / 4 

mGL-IH inžinierska geológia a 
hydrogeológia 

14 / 4 14 / 7     28 / 11 

mGL-LO ložisková geológia 1 / 0 2 / 1     3 / 1 
mGL-MP mineralógia a petrológia 4 / 2 4 / 1     8 / 3 
mGL-PA paleontológia 2 / 0 1 / 0     3 / 0 
mGL-PD pedológia 15 / 12 16 / 13     31 / 25 
mGL-VT všeobecná geológia a 

tektonika 
9 / 2 6 / 3     15 / 5 

mZ-FI fyzická geografia a 
geoinformatika 

30 / 10 20 / 6     50 / 16 

mZ-HDS humánna geografia a 
demografia v štátnej 
správe a samospráve 

33 / 17 36 / 11     69 / 28 

mZ-RG regionálna geografia, 
rozvoj regiónov a 
európska integrácia 

51 / 26 35 / 16     86 / 42 

    396 / 249 375 / 251 2 / 1   773 / 501 
mupBIGE učiteľstvo akademických 

predmetov biológia a 
geografia 

9 / 7 17 / 15     26 / 22 

mupBICH učiteľstvo predmetov 
biológia a chémia 

8 / 7 10 / 9     18 / 16 

mupBIMA učiteľstvo akademických 2 / 2 0 / 0 1 / 1   3 / 3 
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predmetov 
mupENBI učiteľstvo akademických 

predmetov 
enviromentalistika a 
biológia 

7 / 6 1 / 1     8 / 7 

mupENCH učiteľstvo akademických 
predmetov 
enviromentalistika a 
chémia 

1 / 0 1 / 1     2 / 1 

mupGEIT učiteľstvo akademických 
predmetov geografia a 
informatika 

4 / 0 2 / 0     6 / 0 

mupGLCH učiteľstvo akademických 
predmetov geológia a 
chémia 

  1 / 1     1 / 1 

mupMAGE učiteľstvo akademických 
predmetov geografia a 
matematika 

9 / 8 5 / 4 1 / 0   15 / 12 

mupMACH učiteľstvo akademických 
predmetov chémia a 
matematika 

  2 / 2     2 / 2 

    40 / 30 39 / 33 2 / 1   81 / 64 
    436 / 279 414 / 284 4 / 2   854 / 565 
SPOLU   436 / 279 414 / 284 4 / 2   854 / 565 
II. - úplný 
vysokoškolský 
stupeň 

externá  forma štúdia           

mZ-HDS/x humánna geografia a 
demografia v št. správe a 
samospr.(ext.) 

63 / 36 60 / 37     123 / 73 

    63 / 36 60 / 37     123 / 73 
    63 / 36 60 / 37     123 / 73 
SPOLU   63 / 36 60 / 37     123 / 73 
Celkom Mgr 
stupeň 

  499 / 315 474 / 321 4 / 2   977 / 638 

              
Počet 
študentov 
fakulty celkom   1353 / 838 1010 / 649 506 / 332 64 / 46 2833 / 1856 

 
1.2 Doktorandský stupeň štúdia 
 

Akreditácia: V roku 2010 ( k 31. 12. 2010) mala fakulta priznané právo uskutočňovať 
doktorandské štúdium v 34 študijných programoch doktorandského štúdia v oboch formách. 
V rámci prijímacieho konania na akademický rok 2010/2011 bolo možné  uchádzať sa o témy 
dizertačných prác, ktoré boli vypísané len v 32 študijných programoch. Na základe 
chronológie podania žiadostí  o akreditovanie ďalších dvoch študijných programov, MŠ SR 
priznalo fakulte práva uskutočňovať toto štúdium v študijných programoch antropológia (28. 
5. 2010) a aplikovaná geofyzika (6. 8. 2010), takže nebolo možné dodržať zákonné lehoty pre 
uskutočnenie prijímacieho konania aj v menovaných programoch. Okrem tejto novej 
akreditácie boli v roku 2010 podané žiadosti o zmenu spolugarantov, resp. garanta 
v nasledovných ŠP: petrológia, fyziológia rastlín (priznané právo u oboch 6. 8. 2010) 
a analytická chémia (v procese akreditácie). 
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 V nasledujúcom prehľade sú prezentované základné štatistické aspekty 
doktorandského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v roku 2010. 
 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2010/2011 
Počet vypísaných 

tém Počet prihlášok Doktorandi v 1. roku štúdia 
k 31.12.2010 

PriF UK SAV 
Číslo 
ŠO Názov študijného programu 

PriF UK SAV PriF UK SAV 
D E D E 

1.1.10. Didaktika chémie 1  2  1 1   
  1 - 2  1 1   

4.1.11. Chemická fyzika 5 3 1  1    
4.1.15. Anorganická chémia 8 13 5 6 2  3  
4.1.16. Organická chémia 9 3 7  5    
4.1.17. Analytická chémia 10  9  6    
4.1.18. Fyzikálna chémia 8 1 2  2    
4.1.20. Jadrová chémia 2  3  1 1   
4.1.21. Teoretická a počítačová 

chémia 
7  1  1    

4.1.22. Biochémia 6 19 5 12 3 1 6  
  55 39 33 18 21 2 9 0 

4.1.26. Inžinierska geológia 9  6  2    
4.1.27. Ložisková geológia 6  6  1 2   
4.1.29. Mineralógia 7  5  2 2   
4.1.32. Petrológia 5  3 4 2 1 2  
4.1.33. Všeobecná geológia 9 2 5 4 3  2  
4.1.33. Tektonika 13 14 4  2    
4.1.34. Pedológia 12  13  3 1   
4.1.36. Fyzická geografia a 

geoekológia 
13 11 8 2 3 1   

4.1.37. Humánna geografia a 
demografia 

16  22  5 1   

4.1.38. Regionálna geografia 9 13 10 10 3   1 
  99 40 82 20 26 8 4 1 

4.2.3. Molekulárna biológia 12 31 17 21 5 2 6  
4.2.4. Genetika 9 4 7 8 4  3  
4.2.5. Zoológia 12 9 12 8 3  5 1 
4.2.6. Botanika 8 10 4 4 1  2  
4.2.7. Mikrobiológia 6 7 6 3 3  1  
4.2.9. Fyziológia rastlín 3 1 3 5 2  1 1 

4.2.10. Fyziológia živočíchov 6 22 7 15 4  9  
4.2.13. Virológia 2 5 1 3 1  3  

  58 89 57 67 23 2 30 2 
4.3.1. Ochrana a využívanie prírody 

a krajiny 
2  2  1    

4.3.1. a 
4.1.28. 

Environmentálna geochémia 8  13  4 1   

4.3.3. Environmentálne plánovanie a 
manažment  

5  12  3    

4.3.4. Všeobecná ekológia a ekológia 
jedinca a populácií 

5  6  3    

  20  33  11 1   
5.2.25. Biotechnológie 11 9 9 2 2 1 1  

 SPOLU 244 177 216 107 84 15 44 3 
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Prehľad počtu doktorandov 2., 3. a 4. ročníka dennej formy k 31. 12. 2010 

Číslo 
ŠO študijný programu 2. 3. 4. 

1.1.10. Didaktika chémie 
 

1 2 1 

1 2 1
4.1.11. Chemická fyzika 0  1 
4.1.15. Anorganická chémia   2 2 
4.1.16. Organická chémia  6 3 3 
4.1.17. Analytická chémia 6 3 6 
4.1.18. Fyzikálna chémia 3 3 4 
4.1.20. Jadrová chémia 2  1 

4.1.21. Teoretická a počítačová 
chémia 2 2 2 

4.1.22. Biochémia 3 1 2 
23 14 21

4.1.26. Inžinierska geológia 2 3 4 
4.1.27. Ložisková geológia 3   
4.1.29. Mineralógia  1 2 
4.1.30. Aplikovaná geofyzika 3   
4.1.33. Všeobecná geológia 2 3 6 
4.1.32. Petrológia 3 1 2 
4.1.33. Tektonika 1 2 3 
4.1.34. Pedológia 5 2 1 

19 12 18
4.1.36. Fyzická geografia a 

geoekológia 6 4 2 

4.1.37. Humánna geografia a 
demografia 

6 5  

4.1.38. Regionálna geografia 3 1 6 
15 10 8

4.2.3. Molekulárna biológia 2 1 6 
4.2.4. Genetika 5 2  
4.2.5. Zoológia 3 6 6 
4.2.6. Botanika 4 1  
4.2.7 Mikrobiológia 2 1 2 
4.2.8. Antropológia  2 2 
4.2.9 Fyziológia rastlín 4  1 
4.2.10 Fyziológia živočíchov 1 1  
4.2.13 Virológia 1  1 

22 14 18
4.3.1. Ochrana a využívanie 

prírody a krajiny 3 1 2 

4.3.1. 
a 4.1.28. 

Environmentálna 
geochémia 3 1 2 

4.3.3. Environmentálne 
plánovanie a manažment 3 3 1 

4.3.4. Všeobecná ekológia 2 4 3 
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a ekológia jedinca a 
populácií 

11 9 8
5.2.25. Biotechnológie  2 3 

91 63 77 
 

Prehľad počtu doktorandov 2., 3. a 4. ročníka dennej formy  
na externých vzdelávacích inštitúciách (ústavy SAV) k 31. 12. 2010 
(Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

Číslo 
ŠO študijný programu 2. 3. 4. 

4.1.11 Chemická fyzika 1   
4.1.15 Anorganická chémia 1   
4.1.22 Biochémia 3  2 

4.1.31 Všeobecná geológia   1 
4.1.32 Petrológia    

4.1.36 Fyzická geografia a 
geoekológia 

2 1  

4.1.38 Regionálna geografia  2 2 

4.2.3 Molekulárna biológia 7 5 6 
4.2.4 Genetika 1 2  
4.2.5 Zoológia 2 4 2 
4.2.6 Botanika 4 2 2 
4.2.7 Mikrobiológia 2 1 1 
4.2.9 Fyziológia rastlín 1 0 2 

4.2.10 Fyziológia 
živočíchov 

6 3 2 

4.2.13 Virológia 2 5 2 

Spolu: 32 
25 22 
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Počet úspešne ukončených doktorandov PriF UK (obhajoba dizertačnej práce a udelená 
vedecko-akademická hodnosť PhD.) oboch foriem štúdia v r. 2010 v danej štruktúre 

vedných odborov štúdia 
(Vyhláška MŠ SR č. 131/1997 Z.z. o doktorandskom štúdiu) 

Vedný odbor Interní Externí 
12-01-9 geológia 1 1 
12-02-9 hydrogeológia 2 1 
12-03-9 inžinierska geológia  2 
12-05-9 geochémia 2  
12-07-9 mineralógia 1 1 
12-25-9 petrológia 1  
 7 5 
13-05-9 kartografia a 

geoinformatika 
 1 

13-01-9 fyzická geografia a 
geoekológia 

2 3 

13-02-9 humánna geografia 2 2 
13-03-9 regionálna geografia  1 
 4 7 
14-02-9 organická chémia 2  
14-03-9 analytická chémia 2 1 
14-04-9 fyzikálna chémia 1  
14-10-9 biochémia 3 1 
 8 2 
15-16-9 antropológia 1 3 
15-02-9 molekulárna biológia 3 1 
15-06-9 zoológia 2  
15-21-9 ekológia  2 
15-03-9 genetika 1 1 
15-05-9 fyziológia rastlín 1 1 
15-10-9 mikrobiológia 1 2 
15-25-9 pedológia  1 
 9 11 
39-15-9 environmentalistika 2 4 

Spolu: 30 29 
 

Počet úspešne ukončených doktorandov PriF UK a doktorandov PriF UK, ktorí riešia 
tému dizertačnej práce v externej vzdelávacej inštitúcii  

(obhajoba dizertačnej práce v r. 2010) 
(Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

  PriF EVI 

Číslo ŠO Študijný program Denní Externí Denní Externí 
1.1.10 didaktika biológie 1    
1.1.10 didaktika geografie 1    
1.1.10 didaktika geológie 2    
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4.1.15. anorganická chémia 3    
4.1.16. organická chémia 2    
4.1.17. analytická chémia 4    
4.1.20. jadrová chémia 1 1   
4.1.21.  teoretická a počítačová 

chémia 
2    

4.1.26. inžinierska geológia 4    
4.1.27. ložisková geológia 3    
4.1.33. všeobecná geológia 1  1  
4.1.34. pedológia 2    
4.1.36. fyzická geografia a 

geoekológia 
1    

4.1.38. regionálna geografia 1    
4.2.4. genetika 2  1  
4.2.5. zoológia 2  4  
4.2.6. botanika   3 1 
4.2.7. mikrobiológia 4    
4.2.9. fyziológia rastlín   1  
4.2.10. fyziológia živočíchov 1 1 3 1 
4.2.13. virológia 1    
4.3.1. ochrana a využívanie prírody 

a krajiny 
2    

4.3.4. všeobecná ekológia a 
ekológia jedinca a populácií 

3    

 Spolu: 43 2 13 2 
  
Počty doktorandov z iných školiacich pracovísk, ktorým VR PRIF UK udelila vedecko-

akademickú hodnosť PhD. v r. 2010 
 

Vedný odbor Počet  
12-20-9 paleontológia 1 Geologický ústav SAV v Bratislave 
13-02-9 humánna 1 
13-03-9 regionálna 1 Geografický ústav SAV Bratislava 

14-02-9 organická chémia 1 
1 Chemický ústav SAV Bratislava 

2 Ústav pre výskum srdca14-10-9 biochémia 
2 Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV v Ivanke 

15-02-9 molekulárna 
biológia 8 Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave 

1 Ústav experimentálnej onkológie SAV Bratislava 15-03-9 genetika 2 Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre 
15-12-9 parazitológia 3 Parazitologický ústav SAV v Košiciach 
15-07-9 botanika 2 
15-05-9 fyziológia rastlín 1 Botanický ústav SAV v Bratislave 

1 Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave 15-10-9 mikrobiológia 1 
15-11-9 virológia 1 Virologický  ústav SAV Bratislava 

Spolu: 29  
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Prehľad pohybu doktorandov oboch foriem štúdia v roku 2010 

Spôsob pohybu Denná forma Externá forma 
uplynutie štandarnej dĺžky štúdia (bez obhajoby DP) 72 + 25 9 + 4 

novoprijatí (PriF + SAV) 84 + 44 15 + 3 

zanechali  (PriF + SAV) 11 + 6 9 + 4 

vylúčení   (PriF + SAV) 2 + 0 4 + 0 

prestup na externú formu  (PriF + SAV) 1 + 2 –– 

počet doktorandov k 31. 12. 2009 (PriF 
+ SAV) 

315 + 123 95 + 18 

 
Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského bola tak v roku 2010 udelená 

vedecko-akademická hodnosť PhD 119 úspešným absolventom. Okrem tohto počtu VR PriF 
UK udelila túto hodnosť aj ďalším 29 (14 denných a 15 externých) doktorandom na externých 
vzdelávacích inštitúciách (ústavy SAV), ktorí študovali podľa predchádzajúcich predpisov 
(vyhláška č. 131/1997 Z. z. o doktorandskom štúdiu. 
 
Poznámka: práva konať  doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných 
prác a udeľovať vedecko-akademické hodnosti v príslušných vedných odboroch 
doktorandského štúdia podľa predchádzajúcich predpisov (vyhláška. MŠ SR č. 131/1997 Z. z. 
o doktorandskom štúdiu) zanikli 31. 12. 2010. V praxi to znamenalo, že do uvedeného 
dátumu museli prebehnúť obhajoby dizertačných prác a na ostatnom zasadnutí VR PriF UK 
v roku 2010 sa muselo rozhodovať o udelení, resp. neudelení vedecko-akademickej hodnosti 
PhD. Takto sa skončila ďalšia, v poradí štvrtá, legislatívna etapa doktorandského štúdia na 
Slovensku. 
 
 
1.3. Rigorózne konanie 
 

V roku 2010 úspešne ukončilo rigorózne konanie 37 absolventov (28 žien, 9 mužov).  
Na promócii v jarnom termíne bolo promovaných 5 absolventov z roku 2010, na promócii 
v jesennom termíne bolo promovaných 25 absolventov a na promóciu v jarnom termíne 2011 
ešte čaká 7 absolventov rigorózneho konania z roku 2010.   
 
Počty potvrdených prihlášok na rigorózne konanie v roku 2010 Jarný 

termín 
Jesenný termín 

1.1.1. UĆITEĹSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV   
učiteľstvo biológie v kombinácii         1 
učiteľstvo environmentalistiky v kombinácii   
učiteľstvo geografie v kombinácii   
učiteľstvo geológie v kombinácii         1 
učiteľstvo chémie v kombinácii   
4.1.14. CHÉMIA   
analytická chémia         5 
anorganická chémia   
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biochémia        1        3 
fyzikálna chémia        1        1 
jadrová chémia a rádioekológia        1        4 
organická a bioorganická chémia        1        1 
teoretická a počítačová chémia         1 
4.1.23. GEOLÓGIA   
aplikovaná a environmentálna  geofyzika         1  
inžinierska geológia a hydrogeológia         1 
ložisková geológia         1  
mineralógia a petrológia         1  
pedológia   
všeobecná geológia a tektonika         1  
paleontológia         1  
4.1.35. GEOGRAFIA   
fyzická geografia a geoinformatika         4        2 
humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve         2        13 
regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia         4        2 
4.2.1. BIOLÓGIA   
antropológia         1 
botanika   
fyziológia rastlín   
fyziológia živočíchov a etológia         1  
genetika         1        1 
mikrobiológia         4        3 
molekulárna biológia         1        1 
virológia         2 
zoológia         2 
4.3.1. OCHRANA A VYUŽÍVANIE KRAJINY   
environmentálna geochémia         1  
ochrana a využívanie prírody a krajiny         1        2 
4.3.3. ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT   
environmentálne plánovanie a manažment         2  
4.3.4. VŠEOBECNÁ EKOLÓGIA A EKOLÓGIA JEDINCA A 
POPULÁCIÍ  

  

ekológia        2        3 
5.5.25. BIOTECHNOLÓGIE   
biotechnológie   
SPOLU       32       50 
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1. 4. Systém sociálnej podpory študentov 
 
V roku 2010 sa štipendijný systém fakulty realizoval podľa zákona NR SR č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ako i štipendijným poriadkom Univerzity Komenského v Bratislave a 
štipendijným poriadkom Prírodovedeckej fakulty UK z mája 2008. Pridelené bolo: 

‐ sociálne štipendium 
‐ motivačné štipendium (prospechové a  mimoriadne štipendium) 

Sociálne štipendiá 

V roku 2010 boli vyplatené sociálne štipendiá podľa § 96 Zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

Čerpanie dotačných finančných prostriedkov určených na sociálne štipendiá podľa zákona NR SR č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl  31.12.2010 

štipendium maximálny  
počet študentov poskytnutý objem financií 

sociálne štipendium 226 311 480,00 EUR 

 

Prehľad čerpania sociálnych štipendií  v roku 2010 

sociálne štipendium zostatok 
dotácie2009 

dotácia 
2010 

čerpanie 
spolu 

počet 
študentov 

január 2010 28 925,00 0 28 925,00 209 
február 2010 20 066,21 13 798,79 33 865,00 219 
marec 2010 33 415,00 0 33 415,00 221 
apríl 2010 32 905,00 0   32 905,00 226 
máj 2010 31 340,00 0 31 340,00 223 
jún 2010 26 100,00 0 26 100,00 180 
júl  2010 1 880,00 0 1 880,00 11 
august 2010 870,00 0 870,00 6 
september- október  2010 200,00 35 315,00 35 515,00 112 
november 2010 0 45 680,00 45 680,00 178 
december 2010 0 40 985,00 40 985,00 207 
čerpanie spolu k 31.12.2010 175 701,21  135 778,79  311 480,00  
   
celková dotácia sociálne štipendiá (2009-2010) 358 444,21 
celkové čerpanie sociálneho štipendia 2010 311 480,00 

zostatok dotácie soc. štipendia k 31.12.2010 46 964,21 €   
 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne poklesol maximálny počet študentov 
poberajúcich sociálne štipendium o 47 študentov, ale suma vyplatených sociálnych štipendií  
poklesla o 15%, čo je dôsledkom mierneho poklesu počtu študentov zapísaných do 1. ročníka 
ako i pokles výšky poberaného sociálneho štipendia u študentov bakalárskeho a 
magisterského štúdia. 
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Motivačné štipendium (prospechové a mimoriadne štipendiá) 
V roku 2010  boli finančné dotácie ako i štipendijný fond fakulty využité pre 

motiváciu študentov k dosiahnutiu výborných študijných výsledkov ako i podpory 
výskumnej, publikačnej, reprezentačnej činnosti a mimoriadnych aktivít študentov 1., 2. a 3. 
stupňa štúdia. 

 

 Počet študentov a celková výška poskytnutých prospechových a mimoriadnych štipendií (ŠR 
a ŠF). 

motivačné štipendium počet 
študentov poskytnutý objem financií  EUR 

   

prospechové + mimoriadne 569 + 150 121 857,00  €  + 42 832,52 €  
(štátna dotácia + štipendijný fond fakulty) 

motivačné štipendium spolu 719 164 689,52 € 

 

Čerpanie prospechových a mimoriadnych  štipendií (len zo ŠR) v roku 2010 (Euro) 

prospechové a mimoriadne 
štipendiá 

počet 
študentov 

zostatok 
dotácií r. 

2009 
dotácie 
r. 2010 

čerpanie 
celkom 

január 2010 0 0 0 0 
február 2010 0 0 0 0 
marec 2010 0 0 30 464,00 0 
apríl 2010 0 0 30 464,00 0 
máj 2010 242 0 0 60 928,00 
jún 2010 0 0 30 465,00 0 
júl  2010 0 0 0 0 
august 2010 0 0 0 0 
september  2010 0 0 0 0 
október 2010 0 0 30 464,00 0 
November 2010 0 0 0 0 
December 2010 327 0 0 60 744,00 
čerpanie spolu k  31.12.2010  569 0 121 857,00 121 672,00 

celková dotácia motivačné štipendium 121 857,00 
celkové čerpanie motivačné štipendium 121 672,00 
zostatok dotácie motivačné št. 31.12.2010 185,00 

 
 

Mimoriadne štipendium sa udeľuje študentom dvakrát do roka na základe návrhov 
vedúcich katedier, ktoré predkladajú na študijné oddelenie, kde prodekan pre sociálne 
záležitosti študentov spolu s komisiou podľa schválenej smernice pridelia body za 
mimoriadne aktivity a k ním zodpovedajúce štipendium. Výsledky pridelenia mimoriadnych 
štipendií sú zverejňované v máji a novembri na webovskej stránke fakulty. 
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Prehľad študentov a ich aktivít, za ktoré dostali mimoriadne štipendium (zo ŠF) v roku 2010 

Por.č. Meno Priezvisko Štud.odbor Dôvod udelenia mim.štipendia 

1. 
Katarína Juríková biológia príprava študentov na prírodovedné 

olympiády,vedenie prírodovedných 
krúžkov,vedúca záujmového krúžku  

2. Veronika Klusová biológia účasť na ŠVK, 2 príspevky 

3. 
Rozvita Krebesová biológia účasť na ŠVK, 2 príspevky, aktívna účasť 

na súťaži Mladých onkológov 

4. Magdaléna Vreštiaková biológia účasť na ŠVK, 2 príspevky 

5. Anna Juhásová biológia účasť na ŠVK, 2 príspevky 

6. Katarína Hríbiková biológia účasť na ŠVK 

7. 
Pavol  Šulík biológia účasť na ŠVK,vynikajúce plnenie 

študijných povinností, účasť na zahr. 
konferencii 

8. 
Katarína Molnárová biológia účasť na ŠVK,vynikajúce plnenie 

študijných povinností 

9. Mária Tonková biológia účasť na ŠVK 

10. 
Petra Uhrová biológia účasť na ŠVK,vynikajúce plnenie 

študijných povinností 

11. Matej Horváth biológia-genetika účasť na ŠVK 

12. Alžbeta Pavlíková genetika účasť na ŠVK 

13. Tomáš Augustín genetika účasť na ŠVK 

14. Jaroslava Durdiaková genetika účasť na ŠVK 

15. Viera Kajabová genetika účasť na ŠVK 

16. 
Tomáš Paulenda genetika účasť na ŠVK,príprava študentov na 

prírodovedné olympiády 
17. Lucia Achbergerová genetika účasť na ŠVK 

18. Andrea Miháliková genetika účasť na ŠVK 

19. Ľubica Krajčiová genetika účasť na ŠVK 

20. Ján Kriška genetika účasť na ŠVK 

21. Zuzana Dobiášová genetika účasť na ŠVK 

22. Zuzana Židová genetika účasť na ŠVK 

23. Soňa Valuchová genetika účasť na ŠVK 

24. Lucia Šimoničová genetika účasť na ŠVK 

25. Jana Petrovičová genetika účasť na ŠVK 

26. Veronika Michalcová genetika účasť na ŠVK 
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27. Jana Konkoľová genetika účasť na ŠVK 

28. Katarína Kliková genetika účasť na ŠVK 

29. 

Tomáš Eichler genetika interaktívna konferencia mladých 
vedcov,aktívna účasť na 
dom.konferencii,príprava študentov na 
prírodovedné olympiády 

30. 

Michal Pokusa biochémia umiestnenie sa na Majstrovstvách 
Európy, Majstrovstvá spriatelených 
armád a na akademic.majstrovstvách v 
SR 

31. 

Ondrej Halgaš biochémia vynikajúce plnenie štud.povinností počas 
štúdia/samé A/, abstrakt v domácom 
zborníku, akt.účasť na domácej 
medzinárodnej konferencii,riešenie 
dom.projektu 

32. 
Katarína Sýsová biochémia účasť na medzinárodnej konferencii, 

vynikajúci výsledok v športovej činnosti 
/Majstrovstvá v džude/ 

33. 
Peter Fabian biochémia aktívna účasť na medzinárodnej 

konferencii 

34. 
Ingrid Škodová biochémia aktívna účasť na medzinárodnej 

konferencii 

35. 
Marek  Bartošovič biochémia umiestnenie sa na Súťaži mladých 

onkológov s medzinárodnou účasťou, 
výborné študijné výsledky 

36. 
Miroslav Brecik biochémia umiestnenie sa na Súťaži mladých 

onkológov s medzinárodnou účasťou, 
výborné študijné výsledky 

37. 
Milo Bystrický biochémia spoluúčasť na riešení APVV projektu, 

kvalitná diplomová práca 

38. 

Lucia Běhalová biochémia účasť na riešení domáceho 
projektu,výsledky dipl.práce 
prezentované na medzinárodnej 
konferenci 

39. 

Jana Fertáľová biochémia účasť na riešení domáceho 
projektu,výsledky dipl.práce 
prezentované na medzinárodnej 
konferenci 

40. 

Gabriela Gérecová biochémia účasť na riešení domáceho 
projektu,výsledky dipl.práce 
prezentované na medzinárodnej 
konferenci 

41. 
Lucia Lichvárová molekulárna 

biológia 
účasť na ŠVK, prednáška na Biologickej 
sekcii 

42. 
Emília Nagyová molekulárna 

biológia 
účasť na ŠVK, prednáška na Biologickej 
sekcii 
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43. 

Martin Benej molekulárna 
biológia 

účasť na ŠVK, prednáška na Biologickej 
sekcii,umiestnenie sa na 2.mieste /súťaž 
v oblasti onkolog.výskumu/,účasť na 
dom. konferenciách 

44. 
Peter Grones molekulárna 

biológia 
účasť na ŠVK, účasť na riešení projektu 
VEGA, abstrakt v zborníku 

45. 
Petra Hyroššová mikrobiológia účasť na ŠVK, účasť na riešení projektov 

VEGA, vynikajúce študijné výsledky 

46. 
Zuzana Balážfyová mikrobiológia účasť na ŠVK, vynikajúce študijné 

výsledky 

47. 
Petra Bulová virológia vynikajúce študijné výsledky, 3.miesto v 

súťaži mladých onkológov 

48. Lenka Baranovičová virológia vynikajúce študijné výsledky /1,0/ 

49. 
Veronika Ledvényiová fyziológia 

živočíchov a 
etológia 

publikovanie 2 abstraktov v zahraničnom 
zborníku 

50. 
Zuzana Kaňková fyziológia 

živočíchov a 
etológia 

účasť na ŠVK, účasť na riešení projektu 
VEGA,publikácia v domácom zborníku 

51. 
Roman Moravčík fyziológia 

živočíchov a 
etológia 

aktívna účasť na ŠVK, spolupráca na 
grante školiteľa, výborný prospech /1,03/ 

52. 
Zuzana Nichtová fyziológia 

živočíchov a 
etológia 

aktívna účasť na zahr.konferencii, 
publikácie abstraktu v zahr. zborníku 

53. 
Mária Krkošová fyziológia 

živočíchov a 
etológia 

vynikajúce plnenie štud.povinností počas 
štúdia 

54. 
Lucia Gajdošechová fyziológia 

živočíchov a 
etológia 

účasť na ŠVK,publikácia v domácom a 
zahr.zborníku 

55. 
Lukáš Konečný fyz. chémia účasť na ŠVK,účasť na riešení zahr. a 

dom. projektov, abstrakt v dom. zborníku

56. 
Michal Procházka fyz. chémia účasť na ŠVK /r.2009,2010/, účasť na 

Zjazde chemikov 

57. 
Monika Grajzeľová geológia-chémia 

/učiteľstvo/ 
vynikajúce plnenie štud.povinností počas 
štúdia,kvalitná diplomová práca 

58. 
Martin Števko mineralógia a 

petrológia 
vedecká činnosť, publikovanie článkov, 
účasť na grantoch 

59. 
Gabriel Mészáros geografia a 

geoekológia pre 
kraj.plánovanie 

vynikajúce umiestnenie sa na 
Majstrovstvách vo florbale v r.2009-2010 
/1.,3.,4.,7.miesto/ 

60. 
Mária Herichová geografia a 

geoekológia pre 
kraj.plánovanie 

vynikajúce umiestnenie sa na športových 
turnajoch a účasť na ZOH r.2010 

61. 
Michaela  Dubovcová environmentalisti

ka 
umiestnenie sa na 1.mieste vo 
Vysokoskolskej lige zien vo volejbale 

 19



Výročná správa o činnosti Prírodovedeckej fakulty UK za rok 2010 

62. 
Denisa Mihoková geografia,rozvoj 

regiónov a 
európ.integrácia 

umiestnenie sa na 1.mieste vo 
Vysokoskolskej lige zien vo volejbale 

63. 
Veronika Mihalovičová biológia umiestnenie sa na 1.mieste vo 

Vysokoskolskej lige zien vo volejbale 

64. 
Marianna Kollárová enviro-biológia 

/učiteľstvo/ 
umiestnenie sa na 1.mieste vo 
Vysokoskolskej lige zien vo volejbale 

65. 
Martina Zdurienčíková biológia umiestnenie sa na 1.mieste vo 

Vysokoskolskej lige zien vo volejbale 

66. 
Martina Stranianková environmentalisti

ka 
umiestnenie sa na 1.mieste vo 
Vysokoskolskej lige zien vo volejbale 

67. 
Alexandra Pažická environmentálna 

geochémia 
umiestnenie sa na 1.mieste vo 
Vysokoskolskej lige zien vo volejbale 

68. 
Eliška Cveková pedológia umiestnenie sa na 1.mieste vo 

Vysokoskolskej lige zien vo volejbale 

69. 
Svatava Piatková fyziológia živoč. 

a etológia 
umiestnenie sa na 1.mieste vo 
Vysokoskolskej lige zien vo volejbale 

70. 
Petra Gajdošová  biológia umiestnenie sa na 1.mieste vo 

Vysokoskolskej lige zien vo volejbale 

71. 
Etela Pandulová pedológia reprezentácia UK na medzinárodnom 

športovom turnaji /6.miesto/ 

72. 
Dominika Kopanická syst.biológia a 

ekológia 
reprezentácia UK na medzinárodnom 
športovom turnaji /6.miesto/ 

73. 
Andrea Froncová ochrana a 

využívanie 
prírody a krajiny 

reprezentácia UK na medzinárodnom 
športovom turnaji /6.miesto/ 

74. 

Erika Tóthová reg.geografia, 
rozvoj regiónov a 
európska 
integrácia 

reprezentácia UK na medzinárodnom 
športovom turnaji /6.miesto/ 

75. 
Andrea Švehlová syst.biológia a 

ekológia 
reprezentácia UK na medzinárodnom 
športovom turnaji /6.miesto/ 

76. 
Martin Bobovský   prezentácia v zahraničí v rámci 

LLP/Erasmus 

77. 
Ján Lupták geografia a 

kartografia 
vynikajúca dlhodobá práca v AS,pomoc 
pri organizovaní fakultných akcií a 
70.výročia fakulty 

78. 

Miloš Toporcer geografia v 
štátnej  správe a 
samospráve 

vynikajúca dlhodobá práca v 
AS,propagácia fakulty, aktívna práca pri 
zápise prvákov,pomoc pri organizovaní 
fakultných akcií a 70.výročia fakulty 

79. 
 Ján  Horváth ekológia vynikajúca dlhodobá práca v AS,pomoc 

pri organizovaní fakultných akcií a 
70.výročia fakulty 

80. 
Barbora Lapuníková virológia pomoc pri likvidácii následkov požiaru 

na Virologickom ústave 

81. 
Katarína Lopušná virológia pomoc pri likvidácii následkov požiaru 

na Virologickom ústave 
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82. 
Hana Čuláková mikrobiológia vynikajúce študijné výsledky,autorka 

dvoch publikácií,spoluautorka na 
konferencii 

83. 
Zuzana Kaňková biológia aktívna účasť na riešení grantu 

VEGA,vynikajúci študijný priemer 

84. 
Mária  Horvátová biológia vypracovanie príspevku na konferenciu v 

Smoleniciach 2010 

85. 
Lucia Gajdošechová fyziológia 

živočíchov a 
etológia 

publikácia v domácom zborníku 

86. 
Roman Moravčík fyziológia 

živočíchov a 
etológia 

aktívna účasť na riešení grantu VEGA 

87. 
Rastislav  Rovný biológia vynikajúci študijný priemer,vypracovanie 

materiálov v rámci medzinárodného 
projektu 

88. 
Daniel Jablonski systematická 

biológia a 
ekológia 

5 publikácií v zahr. a domácich 
časopisoch,abstrakt v zahr.zborníku, 
spolupráca na zahr.grante 

89. 
Lenka Gettová zoológia abstrakty v zahr.zborníku,spolupráca na 

zahr.projekte,účasť na ŠVK 

90. 
Zuzana  Ballová zoológia účasť na konferenciách,vedecký prínos 

do výskumu 

91. 
Lucia  Bakošová zoológia prínos vo vedeckej činnosti,autorstvo v 

nekarentovanom časopise a účasť na 
dom.konferenciách 

92. 
Mária Garajová zoológia účasť na ŠVK, účasť na riešení projektu 

VEGA,abstrakt v domácom zborníku 

93. 

Lenka Berthová zoológia spracovanie orig.témy,získanie 
fin.prostriedkov na realizáciu 
projektu,autorstvo a spoluautorstvo v 
zborníkoch,účasť na Zoologických 
dňoch, účasť na ŠVK,účasť na riešení 
projektu KEGA 

94. 

Tomáš Eichler genetika aktívna účasť na 
zahr.konferencii,publikácia v domácom 
časopise,získanie grantu pre mladých 
vedcov 2010 

95. 
Mgr. 
Zdenko 

Levarski molekulárna 
biológia 

Účasť na ŠVK a na riešení projektu 
VEGA,abstrakt v zborníku 

96.  Branislav  Ivan biochémia vynikajúce plnenie študijných povinností 

 97. 
Michal Šarkan biochémia vynikajúce plnenie študijných 

povinností,podieľanie sa na riešení grantu 
APVV 

98. 
Ján Madacki biochémia prezentácia výsledkov na Biochemickom 

zájazde a podieľanie sa na riešení grantu 
VEGA 

99. 
Miroslava Krajčiová biochémia vynikajúce výsledky v športovej činnosti 

a úspešná reprezentácia SR v športových 
súťažiach 

100. 
Libor Burian fyzická geografia 

a geoinformatika 
publikácia v domácom zborníku,účasť na 
ŠVK,abstrakt v zahr.zborníku,vynikajúce 
študijné výsledky a kvalitná bakalárska 
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práca,účasť na zahr.konferencii 

101. 

Lívia Lešková fyzická geografia 
a geoinformatika 

publikácia v domácom zborníku,účasť na 
ŠVK,abstrakt v zahr.zborníku,vedenie 
prírodovedných krúžkov,vynikajúce 
študijné výsledky a kvalitná bakalárska 
práca,účasť na zahr.konferencii 

102. 
Tomáš Suchal geografia a 

rozvoj regiónov 
reprezentácia SR na Majstrovstvách 
Európy a na Majstrovstvách sveta v 
r.2010 

 

V roku 2010 dostalo motivačné štipendium o 142 študentov viac  ako v roku 2009 čo 
predstavuje nárast o 20 %.  

Štipendiá pre zahraničných študentov 

Na Prírodovedeckej fakulte sa v roku 2010 počet zahraničných študentov  v rámci 
zmluvy s MŠ SR pohyboval v intervale od 24 do 19 (prijatí, ktorí prestúpili na iné fakulty, 
ukončili štúdium). Z MŠ SR každý mesiac prichádzali na fakultu dotácie na štipendiá pre 
zahraničných študentov, ktoré mohli byť ale vyplatené len po dokladovaní faktu, že študent 
riadne študuje v danom mesiaci.  

Prehľad štipendií zahraničných študentov v roku 2010 
štipendiá pre zahraničných 

študentov 2010 
Program 

05T0802 

Program 

0210203 

Spolu 

Dotácia z MŠ SR 79 610,00  (€)         1 120,00(€)   80 730,00(€)   
Vyplatené štipendiá k 

31.12.2010 
79 260,00   (€)        1 120,00(€)   80 380,00(€)   

Vrátené na RUK 350,00    (€)          0(€)   350(€)   
 
 
Ubytovanie študentov 

Ubytovanie študentov všetkých stupňov štúdia sa realizuje na Prírodovedeckej fakulte 
UK v súlade s §98 ods. 2  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), a  
smernice rektora UK č. 6/2010 Pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity 
Komenského v Bratislave medzi fakulty a kritéria prideľovania ubytovania v ubytovacích 
zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „smernica rektora“) a po 
prerokovaní v ubytovacej komisii PRIF UK, vydal dekan PRIF dňa 1. aprílu 2010 túto 
smernicu. 

Už tretí rok realizácia ubytovania prebieha centrálne cez celouniverzitný systém e-
ubytovania,  ktorý priniesol stransparentnenie a efektívnejšie využívanie ubytovacích kapacít 
Univerzity Komenského pre jednotlivé jej fakulty. Ubytovacia komisia UK vyčleňuje 
centrálne počty miest pre ubytovanie študentov so zdravotnými postihmi, pre doktorandov, 
zahraničných študentov a študentov pre LLP/Erasmus mobility.   Ostatné kapacity sú potom 
pridelené podľa pomeru k počtu študentov jednotlivým fakultám. 
Na Prírodovedeckej fakulte UK ubytovanie realizuje ubytovacia komisia na čele 
s prodekanom pre sociálne záležitosti študentov. 
 

 22



Výročná správa o činnosti Prírodovedeckej fakulty UK za rok 2010 

 
 
 
 
Štruktúra ubytovacích kapacít Prírodovedeckej fakulty UK na ŠD Družba a ŠD Ľ. 
Štúra 
 

PriF UK Izby na 
ubytovanie 

2008 2009 2010 

PriF UK  1. lôžkové 32 32 33 
PriF UK  2. lôžkové 236 236 309 
PriF UK  3. lôžkové 1115 1115 1170 
PriF UK bez rekonštrukcie 1260 120 1159 
PriF UK rekonštruované 123 123 253 
PriF UK bez internetu 534 534 576 
PriF UK s internetom 849 849 836 

 
Celkový počet pridelených ubytovacích kapacít pre Prírodovedeckú fakultu UK 

Rok Počet pridelených lôžok 
2008 1383 
2009 1383 
2010 1412 

 
Z uvedeného prehľadu vývoja ubytovacích kapacít môžeme konštatovať, že sa v roku 

2010 podarilo mierne zvýšiť počet pridelených dvojlôžkových a zrekonštruovaných izieb. 
Zároveň sa už viac rokov darí hlavne na ŠD Družba realizovať stabilizáciu ubytovania, o čo 
prejavujú veľký záujem študenti a tiež to prispieva k uchovaniu a zvyšovaniu kvality 
ubytovania. Určitá nespokojnosť s kvalitou ubytovania je u študentov tretieho stupňa štúdia, 
kde Prírodovedecká fakulta žiada na úrovni UK, aby študenti doktorandského štúdia mali 
zabezpečené stabilné ubytovanie na celý čas štúdia. 
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II. Veda a výskum 

2.1. Vedecká rada PriF UK 

V roku 2010 sa uskutočnilo päť plánovaných riadnych zasadnutí Vedeckej rady PriF 
UK (19. február 2010, 16. apríl 2010, 11. jún 2010, 8. október 2010, 3. decembra 2010). 
Vedecká rada sa na svojich zasadaniach zaoberala pravidelnou agendou (prerokovaním 
habilitácií docentov, návrhmi na vymenovanie profesorov, udelením vedecko-akademickej 
hodnosti „PhD.“, návrhmi komisií pre vymenúvacie konanie, návrhmi komisií pre habilitačné 
konanie, atď.), hodnotením vzdelávacích činností (apríl), hodnotením vedeckej činnosti (jún), 
hodnotením doktorandského štúdia (október) a analýzou medzinárodnej spolupráce fakulty 
v rámci programu LLP/Erasmus (december).  

Na riadnom zasadaní 19. februára 2010 VR PriF UK odmieta návrh novely 
Vysokoškolského Zákona na  predĺženie veku odborných garantov magisterského štúdia, 
garantov pre udeľovanie akademického titulu PhD., habilitačných a inauguračných konaní do 
70 rokov.  Uvedený návrh je potlačením všetkých snáh o zvýšenie kvality vysokých škôl na 
Slovensku, ako i cieľov a výstupov poslednej akreditácie slovenských univerzít. (Uznesenie 
3/2010). VR PriF UK ďalej vyjadrila nesúhlas a rozhorčenie nad nezohľadnením akreditácie 
vysokých škôl a univerzít pri delení štátneho rozpočtu - teda dotácie vysokým školám 
a žiadala jeho uplatnenie (Uznesenie 4/2010).  

Na riadnom zasadaní VR 16. apríla 2010 na základe návrhov jednotlivých pracovísk 
(resp. odborných sekcií) a zohľadnení výsledkov študentskej ankety dekan fakulty udelil 
ocenenia pri príležitosti „Dňa učiteľov“ nasledujúcim učiteľom: RNDr. Márii Bizubovej, 
RNDr. Eliške Gálovej, PhD., RNDr. Danielovi Gurňákovi, PhD., prof. RNDr. Petrovi 
Holecovi, CSc., PhDr. Helene Hrubiškovej, PhD., RNDr. Ľubomírovi Jurkovičovi, PhD., doc. 
RNDr. Kataríne Mikušovej, PhD., RNDr. Danielovi Pivkovi, PhD., prof. RNDr. Petrovi 
Schwendtovi, DrSc.  a Mgr. Viere Stloukalovej, PhD. (bod 2 programu) 

Na zasadaniach VR 16. apríla 2010 a 11. júna. 2010 bol prejednávaný materiál 
„Strategický rozvoj a podpora ľudských zdrojov na PriF UK“ (uznesenia 7/2010 a 14/2010). 
Predložený návrh vypracovala komisia poverená predsedom VR PrifUK prof. RNDr 
Antonom Gáplovským, DrSc. v zložení: Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. (PrifUK) - predseda 
komisie, Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc. (PrifUK), Prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc. (PrifUK), 
Prof. RNDr. Július Šubík, DrSc. (PrifUK) a RNDr. Jozef Vozár, DrSc. (Geologický ústav 
SAV). V návrhu sa okrem iného odporúča vedeniu fakulty identifikovať a podporiť 
výnimočné osobnosti pôsobiace na Prif UK, ako aj zvýšiť atraktivitu Prif UK pre externých 
(domácich i zahraničných) špičkových odborníkov, ktorí by sa mali stať novými kmeňovými 
pracovníkmi formou dvoch typov špeciálnych (mimoriadnych) pozícií: (a) Výnimočné 
osobnosti pôsobiace v súčasnosti na Prif UK, (b) Podpora, resp. recruitment, špičkových 
pracovníkov, ktorí by sa mali stať novými kmeňovými zamestnancami Prif UK.  

Na Slávnostnom zasadnutí VR 24. septembra 2010 v Aule UK pri príležitosti 70. 
Výročia založenia Prírodovedeckej fakulty UK boli spolupracujúcim organizáciám 
a zahraničným spolupracovníkom udelené Pamätné medaily PriF UK (26) a Pamätné medaily 
PriF UK k 70. výročiu založenia (17). Dekanom fakulty boli odovzdané grafické listy 
oceneným bývalým i súčasným pracovníkom fakulty.  

Na riadnom zasadaní VR 3. decembra 2010 sa dekan fakulty poďakoval členom VR 
PriF UK za ich činnosť v prospech našej fakulty počas jeho volebného obdobia. 
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Vedecká rada PriF UK v roku 2010 na svojich zasadaniach prerokovala a schválila tri 
návrhy na vymenovanie za profesora, štrnásť návrhov na vymenovanie za docenta, 88 
návrhov na udelenie vedecko-akademickej hodnosti PhD. Prezidentom SR boli na návrh VR 
UK menovaní štyria noví profesori na PriF UK. Ďalší štyria uchádzači čakajú na 
vymenovanie. Rektor UK v roku 2010 udelil 10 vedecko-pedagogických titulov docent 
uchádzačom navrhnutým na vymenovanie Vedeckou radou PriF UK. Päť uchádzačov na 
menovanie za docenta ešte čaká. 
Vývoj počtu menovaných profesorov a habilitovaných docentov v rokoch 1997–2010 

0

2

4

6

8

10

12

14

profesori 5 4 8 7 2 2 2 7 4 7 2 7 1 4
docenti 12 8 6 3 6 14 8 6 10 3 7 9 12 10
hosť. profesori 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
hosť. docenti 2 8 8 5 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
 

 

2.2. Annual Report 

Doposiaľ vyšlo 13 ročníkov Annual Report-u za roky 1997 - 2009. AR 2010 je 
štrnásty v poradí. Predsedom redakčnej rady AR 2010 je prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., 
redakčná rada AR sa skladá z vedúcich Rád pre vedu (RV) jednotlivých sekcií. Na základe 
podkladov dodaných jednotlivými pracoviskami ho zostavuje Mgr. Vlasta Dideková. V AR 
2010, podobne ako v roku 2009 sú uvedené len najvýznamnejšie výsledky vedecko-
výskumnej činnosti a významné publikácie, keďže kompletné údaje o publikačnej činnosti sú 
obsiahnuté v databáze UK v EPC VIRTUA. 

 

2.3. Edičná činnosť 

V roku 2010 vydali pracovníci PriF UK 26 nových titulov študijnej literatúry (z toho 
na CD 6 a z toho dostupné len na webe 1). Väčšina titulov vyšla vo Vydavateľstve UK, ďalšie 
v iných vydavateľstvách ( Bios, Omega-Info, Geo-grafika, atď.). Vo Vydavateľstve UK 
vyšliel pre PriF UK 1 zborník, Acta geographica Universitatis Comenianae 54.  
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Edičná činnosť na PriF UK v rokoch  1997 - 2010 

z toho 
rok študijná 

literatúra monografie zborníky študijný 
program spolu 1. 

vydanie 
reedícia 
a dotlač 

1997 12 – 6 1 19 13 6
1998 16 2 5 1 24 17 7
1999 10 – 5 1 16 10 6
2000 9 – 6 1 16 15 1
2001 9 1 2 - 12 7 5
2002 13 1 7 1 22 19 3
2003 12 1 6 1 20 13 7
2004 13 - 6 1 20 19 1
2005 17 3 5 1 26 22 4
2006 23/9* 5/1* 10/4* 1 39/14* 36 3
2007 12/1* 1 10 1 23/1* 19 4
2008 14/2* 4/2* 6 28/4* 14 0
2009 16/2* 21 4 1 42/2* 42 0
2010 21/5/1** 19 1*** 1 41/5/1 40 1

* celkový počet/z toho na CD 
** celkový počet/z toho na CD/z toho dostupné len na webe 
***  Acta Geographica 54 (v r. 2009 Acta Botanica 44, Geographica 52 a 53 a Envirnomentalica 17/2) 
 

Autori z PriF UK sa podieľali na vydaní ďalších 19 vedeckých a odborných 
monografií v zahraničných a domácich vydavateľstvách. Publikovaných bolo 198 SCI 
publikácii a 163 recenzovaných vedeckých prác. Počet ohlasov v nekarentovaných časopisoch 
(podľa stavu databázy k 1. 1. 2011) bol 531 a SCI ohlasov bolo 1930. 

Publikácie a ohlasy v roku 2010 

Publikácie Ohlasy 
Monografie a knihy 19 SCI 1 930 
Učebnice a skriptá  21 Nie - SCI 531 
SCI publikácie (ADC, ADD) 198   
Recenzované publikácie (ADE, ADF, AEC, AED) 163   

2.4. Vnútrofakultná evaluácia 

Na vnútrofakultnú evaluáciu v roku 2010 slúžilo “Periodické hodnotenie vedeckej a 
pedagogickej činnosti za roky 2005 až 2009. Z jeho záverov vyplynulo, že fakulta je 
pracoviskom, na ktorom okrem vysokoškolského vzdelávania na vysokej úrovni je zároveň aj 
výrazný vedecký život, charakterizovaný predovšetkým tvorivou prácou na domácich a 
zahraničných vedecko-výskumných grantoch a projektoch. Preto fakultu môžeme bez 
problémov zaraďovať medzi pracoviská typu „research university“.  

Súčasnú situáciu (ale aj situáciu za predchádzajúce roky) na PriF UK charakterizuje 
veľká rôznorodosť vedných odborov, zameraní a disciplín v rámci biologických, chemických, 
environmentálnych, geografických a geologických vied, ktoré tvoria pestrú paletu 
ponúkaných možností výskumu v rámci prírodných vied na Univerzite Komenského v 
Bratislave. Niektoré vedné disciplíny zastúpené na PriF UK sa venujú otázkam, ktoré 
môžeme charakterizovať ako celoeurópske ba až celosvetové vedecké bádanie, stále však 
prevládajú témy zamerané predovšetkým na regionálnu problematiku (časť biológie, 
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environmentálnych vied, geológie a geografie) s výskumnými programami smerujúcimi 
k témam predovšetkým z územia Slovenska. Potešujúci je fakt, že na týchto pracoviskách 
s prevažne regionálne zameranou vedeckou činnosťou sa stále častejšie vyskytujú vedecký 
pracovníci orientovaní na riešenie problematiky, ktorá im dovoľuje priamu konfrontáciu 
výsledkov s pracoviskami zaoberajúcimi sa s nadregionálnou problematikou, resp. 
problematikou základných otázok rozvoja vednej disciplíny. Možnosť podávania 
nadregionálne orientovaných grantov a projektov okrem medzinárodných agentúr (napríklad 
ESF (European Science Foundation), výziev 6. RP a 7. RP, agentúry INTAS atď.) podporili 
predovšetkým všeobecné výzvy domácej Agentúry na podporu výskumu a vývoja - APVV 
(bilaterálne dohody, RP EU, COST, atď.).  
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Projekty na sekciách PriF UK financované z domácich zdrojov v roku 2010 

   VEGA  KEGA  Granty UK  Granty  
PriF UK 

APVV VV hlavný. 
riešiteľ 

APVV VV 
 spoluriešiteľ 

APVV LPP 
hlavný. riešiteľ 

APVV LPP 
spoluriešiteľ

Štátne 
programy VV  Spolu 

Sekcia  počet EUR  počet  EUR  počet EUR  počet EUR  počet EUR  počet  EUR  počet EUR  počet EUR počet EUR  počet EUR 

biol.  53  386 808 3  10 024  38  51 750 3  900 1  59 484 3  41 625 5  94 242 0  0 1  68 725 107  713 558 

envi.  19  80 672 4  22 467  11  15 640 2  600 1  63 035 0  0 0  0 0  0 0  0 37  182 414 

geogr.  7  56 744 1  4 040  13  16 590 2  600 1  93 142 0  0 1  17 410 0  0 0  0 25  188 526 

geol.  29  162 003 3  16 632  19  22 920 2  600 3  197 471 2  24 929 3  75 135 0  0 0  0 61  499 690 

chem.  30  291 187 1  1 741  26  39 240 2  600 5  303 625 1  24 597 8  161 742 1  9 123 1  42 132 75  873 987 

ostatné  1  2 373 2  4 481  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 3  6 854 

Spolu:  139  979787 14  59 385  107  146140 11  3300 11  716757 6  91151 17  348529 1  9123 2 
110 
857 308  2 465 029 
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Motiváciu pracovísk fakulty k nadregionálnemu a metodicky zameranému 
špičkovému základnému výskumu uskutočňuje vedenie predovšetkým formou „Metodiky 
delenia štátnej dotácie pre jednotlivé pracoviská“ už od roku 2004. Filozofia tejto metodiky je 
zakotvená aj v „Dlhodobom zámere vedeckej práce na Prírodovedeckej fakulte UK do roku 
2013“. Podobne ako v predchádzajúcom období, aj v roku 2010 sa vedenie fakulty rámcovo 
pridŕžalo tejto filozofie a pri delení štátnej dotácie okrem pravidiel MŠ SR, resp. RUK, 
výrazne zohľadnilo výsledky „Periodického hodnotenia vedeckej a pedagogickej činnosti 
pracovísk PriF UK za roky 2005 až 2009“, ktoré sa líšia od metodiky MŠ SR a UK, avšak 
kontinuálne nadväzujú na opatrenia predchádzajúcich vedení fakulty. Tieto opatrenia - teda 
priame ohodnotenie kvalitných grantov a projektov, vedeckých publikácií a ich citačného 
ohlasu, nútia pracoviská fakulty venovať sa systematicky zvyšovaniu kvality svojej vedeckej 
činnosti.  

Zvyšovanie kvality vedeckých výstupov patrí neustále k prioritným cieľom PriF UK, 
preto vedenie fakulty v súlade s požiadavkami hodnotenia kvality vedeckej práce v rámci 
Európy bude aj v budúcnosti naďalej používať ako hlavné kritérium kvality vedeckých 
výstupov predovšetkým medzinárodne uznávané a používané parametre hodnotenia vedy a jej 
výsledkov (časopisy evidované v dostupných databázach typu CC, SCI, WOS, Scopus, atď).  

Úroveň a kvalita vedeckých výstupov na PriF UK sa dá charakterizovať nasledovne: 
„vedecká špička“ fakulty dosahuje úroveň popredných európskych vedeckých osobností, 
zapája sa do riešenia projektov EÚ (7. RP, ESF – EUROCORES (European Science 
Foundation), LIFE+, atď.). Vo vedeckom živote nechýbajú ani významné bilaterálne a 
multilaterálne medzinárodné úlohy a projekty fakulty na základe medzivládnych dohôd a 
dohôd medzi PriF UK a rôznymi zahraničnými inštitúciami Európy ako aj zo zámoria.  

Najrozsiahlejšiu časť vedecko-výskumnej činnosti fakulty tvoria získané zo 
slovenských a medzinárodných agentúr ako aj projekty financované z ŠF EU. Zo slovenských 
a medzinárodných agentúr sa na PriF UK v roku 2010 riešilo 308 projektov a grantov 
v celkovej hodnote 2 465 029 €. Z domácich projektov a grantov to boli hlavne financie z 
agentúr APVV a VEGA, pre mladších vedeckovýskumných a pedagogických pracovníkov 
granty UK. 

 

2.5. Projekty na čerpanie ŠF EÚ MŠSR 

Vedenie fakulty sústavne vynakladá zvýšené úsilie na riešenie problému modernizácie 
a obnovy technickej infraštruktúry pracovísk, ako aj na modernizáciu informačných a 
komunikačných technológií (IKT) nevyhnutných pre rozvoj vedeckého bádania na európskej 
úrovni. Od roku 2008 sa tento zámer realizuje formou projektov na získanie finančnej 
podpory cez Agentúru Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU (2007-2013) v 
Operačných programoch Vzdelávanie a Výskum a vývoj. V Opatrení - Podpora sietí 
excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji 
boli za Univerzitu Komenského v rokoch 2008 – 2010 úspešné 4 projekty a v 7 úspešných 
projektoch figurujú pracoviská PriF UK ako partneri. 
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Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu 
v Bratislavskom kraji; schválené a riešené projekty na PriF UK v roku 2008, 2009 a 2010 

č. názov projektu riešiteľ za PriF UK 
štatút 

PriF UK 
v projekte 

1. 
Centrum excelentnosti pre využitie informačných 
biomakromolekúl v prevencii ochorení 
a pre zlepšenie kvality života 

prof. RNDr. M. Kollárová, DrSc. riešiteľ 

2. Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej 
chémie doc. RNDr. Martin Putala, PhD. riešiteľ 

3. 
Rozvoj Centra excelentnosti pre využitie 
informačných biomakromolekúl na zlepšenie kvality 
života

prof. RNDr. M. Kollárová, DrSc. riešiteľ 

4. Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov 
zelenej chémie (CEGreen II) doc. RNDr. Martin Putala, PhD. riešiteľ 

1. Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie 
krajiny a biodiverzitu RNDr. Eduard Stloukal, PhD. partner 

2. Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej 
ochrany územia doc. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. partner 

3. 
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a 
diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 
(NanoNet) 

doc. RNDr. Martin Putala, PhD, 
prof. RNDr. P. Zahradník, DrSc. partner 

4. Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej 
ekonomiky prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. partner 

5. Centrum excelentnosti pre translačný výskum 
v molekulárnej medicíne (TRANSMED) 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., 
prof. RNDr. M. Kollárová, DrSc. partner 

6. 
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu 
a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku 
a fotoniku 2 (NanoNet2) 

doc. RNDr. Martin Putala, PhD, 
prof. RNDr. P.  Zahradník, DrSc. partner 

7. Centrum excelentnosti pre translačný výskum 
v molekulárnej medicíne (TRANSMED 2) 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., 
prof. RNDr. M. Kollárová, DrSc. partner 

V opatrení - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v 
Bratislavskom kraji boli za Univerzitu Komenského v rokoch 2008 – 2010 úspešný 1 projekt a v 1 
úspešnom projekte figuruje pracovisko PriF UK ako partner. 

 

Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji 
schválené a riešené projekty na PriF UK v roku 2009 a 2010 

č. názov projektu riešiteľ za PriF UK 
štatút 

PriF UK 
v projekte 

1. Výskum a vývoj nových technológií chemickej 
analýzy pre metabonomiku/metabolomiku (ELMA)  doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc. riešiteľ 

2. Príprava biologicky aktívnych látok na báze 
rekombinantných proteínov (BIOREKPROT) 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,  
doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc. riešiteľ 

1. 
Tvorba a vývoj environmentálnych technológií 
pri protipovodňovej ochrane sídiel malokarpatskej 
oblasti - prípadová štúdia (Modra) 

doc. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. partner 

2. Priemyselný výskum nových liečiv na báze 
rekombinantných proteínov doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc. partner 

3. 
Diagnostika spoločensky závažných ochorení 
na Slovensku, založená na moderných 
biotechnológiách 

doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc. partner 
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2.6. Vedecké projekty a granty 

 Od roku 2004 do roku 2008 sa objem prostriedkov strojnásobil, pričom výrazné 
zvýšenie celkovej sumy získaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu sme konštatovali najmä 
v posledných dvoch rokoch. V roku 2009 podobne ako v roku 2010 poklesol príjem fakulty z 
projektov a grantov približne o 2 000 000 € v dôsledku oslabenia ekonomiky a dopadov 
hospodárskej krízy na Slovensko a rozpočet MŠ SR. Príčinou bolo nevyhlásenie viacerých 
všeobecných výziev APVV už od roku 2008. Na finančnú situáciu fakulty v roku 2010 však 
kladne zapôsobili zdroje z prostriedkov projektov Štrukturálnych fondov EÚ, takže vcelku 
môžeme financovanie vedy a výskumu na PriF UK hodnotiť pozitívne. Prioritou pre budúce 
obdobie bude preto okrem čerpania prostriedkov z projektov ŠF EÚ naďalej získavanie 
finančných prostriedkov predovšetkým zo zahraničných zdrojov kde je v roku 2010 mierne 
stúpajúci trend  

V roku 2010 sme na PriF UK nezaznamenali významnejšiu zmenu v počte riešených 
grantov a projektov domácich agentúr ani projektov financovaných zo zahraničia oproti roku 
2009 (počet projektov bol 236, bez grantov UK a grantov PriF UK). Z uvedeného počtu bolo 
riešených 139 grantov z agentúry VEGA a 14 z agentúry KEGA. Zo všeobecnej výzvy APVV 
bolo v roku 2010 riešených 11 projektov, ktorých zodpovedný riešiteľ je z PriF UK a 6 
projektov na ktorých naši zamestnanci participujú ako spoluriešitelia, ďalej 18 projektov 
z výziev APVV-LPP zameraných na ľudský potenciál a  popularizáciu vedy a vzdelávania. V 
rámci rozširujúcej sa palety typov projektov agentúry APVV bolo riešených ďalších 19 
projektov a grantov v rámci bilaterálnych dohôd, VVCE a COST, EUROCORES a VMSP). 
Na fakulte bolo zároveň riešených 23 projektov s finančnou podporou zo zahraničia, z toho 3 
projekty v rámci 6. RP EÚ, 7 projektov v rámci 7. RP EÚ a ďalších 14 projektov podporili 
rôzne európske a americké agentúry. V roku 2010 bolo pridelených 107 Grantov UK a 11 
Grantov PriF UK, ktoré reprezentujú samostatnú skupinu projektov mladých pracovníkov 
a doktorandov PriF UK.  
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 Vývoj financovania vybraných typov vedeckých projektov v rokoch 2002 – 2010 (EUR) 

projekty  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
Granty VEGA  433413  431886  847374 862212 861249 843159 940782  1012757  979 787

KEGA   17161  24066  33791 71234 59450 55002 62936  73 778  59 385
MVTS + 6. a 7. RP 
EÚ (+ prísp. zo 
zahraničia) 

254962  239195  354843 402941 369946 171513 460200  140933*  225 136*

Granty UK   71865  77906  84412 93242 128925 168592 166866  155 970  146 140

APVV (APVT) – VV 
Prif UK hl. riešiteľ  95665  213935  251643 586470 620925 1107117 1291575  1395578  716 757

APVV (APVT) ‐ VV 
spolu riešiteľ          77807 135697 154451 132477  133738  91 151

APVV ‐ LPP            105723 493428 531269  484104  357 652
ostatné medzin. 
projekty              121125 125307  307500  346375*

rozvoj VŠ  184658  395705  194184 227179 348802   515103    
dotácia MŠ na 
rozvoj V a T – 
podpora zahr. ved. 
pobytov 

                 46086 

rezort. progr. V‐T 
rozvoja MV SR                   11933  11 599

ESF              893846 1518157    

spolu  1220706  1530074  1919604 2526080 2697935 4055102 5744672  3762377  2 933 982

* v roku 2009 a 2010 už len zo zahraničných zdrojov 

Národnú a medzinárodnú úspešnosť pracovníkov PriF UK pri získavaní projektov 
a grantov môžeme hodnotiť pozitívne a odráža vplyv vnútrofakultnej evaluácie formou 
finančného ohodnotenia pracovísk za výkon vo vede, ako aj vlastného hodnotenia aktivity 
vedeckých pracovníkov pri postupových konaniach (vedenie projektu). Ďalším významným 
faktorom v tomto smere bolo vytvorenie organizačnej štruktúry CPS a PVOC vedením 
fakulty. Tieto zložky už od roku 2004 totiž metodicky riadia a pomáhajú pracovníkom fakulty 
efektívne a v čo najkratšom čase zvládnuť etapu od vyhlásenia výzvy až po podanie projektu, 
ale aj každoročné a konečné ekonomické zhodnotenie projektu. Toto rozhodnutie VF sa 
ukázalo ako rozhodujúce, čo v konečnom dôsledku viedlo k podstatnému zvýšeniu kvality 
podávaných projektov a grantov, ako aj k prehľadnosti v správe financií.  

Významnú skupinu národných vedeckých projektov fakulty reprezentujú granty 
VEGA, cez ktoré získavame stabilný, len minimálne sa zvyšujúci objem financií na výskum 
pre široký okruh žiadateľov. Táto podpora vedecko-výskumnej činnosti v odboroch, ktoré si 
na Slovensku nemôžeme dovoliť financovať v dostatočnej miere, pretože tento výskum je 
príliš drahý, respektíve nie je medzi prioritami plánu rozvoja vedy na Slovensku do roku 2013 
je však mimoriadne prospešná a potrebná.  
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 Typy realizovaných vedeckých projektov v roku 2010 a zdroje ich financovania 

Zdroje v EUR 

Domáce  Zahraničné Druh projektu  Počet

BV  KV  BV 

Spolu 
(v EUR) 

VEGA  139 726 140
253 
647

0  979 787

KEGA  14 51 693 7 692 0  59 385
Grant UK  107 146 140 0 0  146 140
Grant PriF UK  11 3 300 0 0  3 300
APVV ‐ VV PriF UK hl. riešiteľ  11 716 756 0    716 757
APVV ‐ VV PriF UK spoluriešiteľ   6 91 150 0    91 151
APVV ‐ LPP  18 357 651 0    357 652
APVV ‐ VVCE  3 288 488 0    288 488
APVV – iné (bez DO7RP)  14 162 455 0    162 455
ŠP výskumu a vývoja   2 110 857 0    110 857
úloha rezortného programu V‐T rozvoja 
MV SR  1 11 599 0    11 599

6. rámcový program  3    0 100 000  100 000
7. rámcový program*  6 38 280 0 125 136  163 416
Ostatné medzinárodné projekty**  14 44 439 0 346 375  390 814
SPOLU  349 2 748 948  261 339 571 511  3 581 801

*vrátane DO7RP 
*vrátane LIFE+ financovaný z domácich zdrojov 

Rezervou, a zároveň aj budúcnosťou výskumu na PriF UK stále zostáva výraznejšie 
zvýšenie počtu zahraničných grantov a projektov, ako aj umiestnenie vedeckej kapacity 
fakulty do riešenia úloh Štrukturálnych fondov EU v programoch vzdelávanie a veda 
a výskum. V tomto smere sa vedenie snaží o širšie zapojenie vedeckej komunity PriF UK do 
podávania projektov uvedených typov.  

Centrum projektovej spolupráce PriF UK (CPS+) 
CPS+ poskytuje informačný a poradenský servis v oblasti vedecko-výskumnej a 

vzdelávacej projektovej spolupráce všetkým pracovníkom PriF UK, ktorí sa chcú aktívne 
zapojiť do riešenia projektov financovaných z národných alebo medzinárodných zdrojov. 
CPS+ koordinuje na celofakultnej úrovni podávanie nových projektových návrhov, ako aj 
odovzdávanie priebežnej projektovej dokumentácie za PriF UK grantovým agentúram. CPS+ 
zabezpečuje celofakultnú archiváciu dokladov viažucich sa k realizácii všetkých projektov na 
fakulte a zároveň vytvára a aktualizuje databázy údajov o jednotlivých podaných 
a realizovaných projektoch. Tieto činnosti sú realizované metodickou časťou CPS+. Od roku 
2007 pribudla do portfólia činností CPS+ komplexná starostlivosť o realizované projekty na 
PriF UK po stránke finančnej a ekonomickej (CPS+ tvorí mostík medzi riešiteľmi projektov 
a ostatnými celofakultnými pracoviskami). Túto problematiku zastrešuje Oddelenie 
finančného manažmentu projektov CPS+. 
 
Projekty APVV 

Z analýzy finančnej dotácie vedecko-výskumnej činnosti na fakulte vyplýva, že v 
rámci domácich zdrojov najvýznamnejšie projekty APVV zaznamenali ako pokles v počte, 
tak v sume pridelených prostriedkov. Tento fakt zapríčinila skutočnosť, že v rokoch 2008 – 
2009 nebola otvorená ani jedna všeobecná výzva v agentúre APVV. Oproti roku  2009 (22 
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projektov) bolo v roku 2010 financovaných len 11 APVV - VV projektov (všeobecná výzva), 
ktorých vedúci riešiteľ bol z PriF UK v celkovej sume 716757 € (1 395 578 € v roku 2009) a 
9 APVV projektov, na ktorých sa podieľajú naši pracovníci, ale ktorých nositeľom je iná 
organizácia (15 v roku 2009). Finančný prínos z týchto projektov reprezentoval pre fakultu 
sumu 182 305 € (207 129 € v roku 2009). Z výziev APVV - LPP sa realizovalo 17 projektov 
(26  v roku 2009), (z toho 17 ľudský potenciál) v celkovej sume 348528 € (477 709 € v roku 
2009), ďalších 385 824 € reprezentovali ostatné výzvy APVV. 

Porovnanie financovania projektov APVV v rokoch 2006 – 2010 

2006  2007  2008  2009  2010  
APVV - typ 

počet EUR počet EUR počet EUR počet EUR počet EUR 
APVV-VV  
(PriF UK hl. rieš.) 16 620925 23 1107117 23 1291575 22 1395578 11 716 757

APVV-LPP  
(PriF UK hl. rieš.) 13 105723 19 493461 24 531269 26 477708 17 348528

v tom:                
- popularizácia vedy 

a vzdelávanie 3 25294 7 5 697 10 225121 9 142304 4 77989

- ľudský potenciál 10 80429 12 9 169 14 306148 17 335405 13 270539

APVV (PriF UK 
spoluriešiteľ) – 
všetky APVV 
projekty  

13 135697 17 4 653 16 132477 15 207129 9 182 305

ostatné APVV 
(PriF UK hl. rieš.)*      9 38405 15 693852 16 362109 17 385 824

SPOLU 42 862345 68 1793434 78 2649173 105 2442525 54 1633415

*vrátane DO7RP 

Prednosťou projektov typu APVV je dostatočné finančné zabezpečenie riešiteľského 
kolektívu službami, ako aj finančnými prostriedkami na personálne obsadenie projektu. 
Zároveň je možné formou tohto typu projektov požadovať financie na zakúpenie unikátneho 
technického a prístrojového vybavenia (tzv. kapitálové výdavky), na adekvátnu časť jeho 
využitia počas riešenia projektu (zvyšnú časť ceny prístroja je nutné financovať z iných 
zdrojov). Z hľadiska podávania  projektov je potešujúce, že vedeckí a pedagogickí pracovníci 
fakulty v roku 2010 podali po otvorení všeobecnej výzvy 62 návrhov nových projektov. 
 
Projekty VEGA 

Ďalším zdrojom financovania v roku 2010, podobne ako v predchádzajúcom období, 
boli predovšetkým granty VEGA. V roku 2004 sme zaznamenali v tejto agentúre výrazný 
nárast financií zapríčinený zvýšenou dotáciou za strany MŠ SR, ale od tohto obdobia je objem 
financií ustálený. Na PriF UK sa pohybuje na hodnote medzi 6500 – 7800 € na grant. 
Vývoj financovania grantov VEGA v rokoch 2000 – 2010 (vedúci projektu je z PriF UK) 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EUR 330180 311923 412634 390659 763825 772721 797583 820122 891555 896 775 876799

počet 94 90 97 91 103 118 120 136 135 120 112 
EUR/gran
t 3513 3466 4254 4293 7416 6548 6647 6030 6604 7473 7829

 
Agentúra VEGA v roku 2010 pridelila finančné prostriedky vo výške 876799 € na 112 

projektov, ktorých vedúci riešitelia boli zamestnancami PriF UK. Na 27 projektoch, kde 
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hlavný riešiteľ bol zo SAV, sa naši zamestnanci podieľali ako spolu riešitelia. Výška dotácie 
na tieto projekty pre PriF UK dosiahla sumu 102 988 €. Celková suma 979 787 € na projekty 
VEGA (7 829 €/grant) však nie je zďaleka postačujúca na pokrytie reálnych nákladov väčšiny 
predkladaných projektov, a preto musia byť financované často z dodatočných zdrojov.  
Granty VEGA riešené na PriF UK v roku 2010 (v EUR) 

  Počet 
Pridelené PriF UK 

(EUR) 
Pridelené SAV 

(EUR) 
Spolu (EUR)  

(SAV + PriF UK) Spolu 

Sekcia 
PriF 
UK 

SA
V BV KV BV KV BV KV BV+KV 

biol. 40 13 237 701 96 158 41 575 11 374 279 276 107 532 386 808
envi. 16 3 63 139 11 132 6 401 0 69 540 11 132 80 672
geogr. 7 0 44 390 12 354 0 0 44 390 12 354 56 744
geol. 21 8 104 111 21 388 30 281 6 223 134 392 27 611 162 003
chem. 27 3 190 332 93 721 5 837 1 297 196 169 95 018 291 187
ostatné 1 0 2 373 0 0 0 2 373 0 2 373
Spolu: 112 27 642 046 234 753 84 094 18 894 726 140 253 647 979 787

Granty UK 

V r. 2010 bolo získaných 107 grantov UK pre mladých vedeckých pracovníkov a 
doktorandov PriF UK v hodnote 146 140 €. Ich počet na jednotlivých pracoviskách fakulty je 
úmerný počtu vedeckých a pedagogických pracovníkov na katedrách a ústavoch jednotlivých 
sekcií. 
 

 Granty UK riešené na PriF UK v roku 2010 

Sekcia Počet BV (EUR) KV (EUR) Spolu EUR/grant 
biol. 38 51 750 0 51 750 1362 
envi. 11 15 640 0 15 640 1422 
geogr. 13 16 590 0 16 590 1276 
geol. 19 22 920 0 22 920 1206 
chem. 26 39 240 0 39 240 1509 
ostatné 0 0 0 0   
Spolu: 107 146 140 0 146 140 1366 

 

Financovanie grantov UK má od roku 2000 stúpajúci trend, ktorý dokumentuje nielen 
snahu UK podporiť mladých vedeckých pracovníkov, ale aj záujem samotných uchádzačov o 
získanie finančných prostriedkov formou súťaže o grant. Priemerná finančná podpora grantov 
1 366 € v roku 2010 (podobne ako v roku 2009) nedosiahla úrovne v rokoch 2006-2008.  
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Vývoj financovania grantov UK v rokoch 2000 - 2010 

rok počet EUR EUR/grant
2000 23 11 751 511 
2001 57 59 085 1 037 
2002 64 71 765 1 121 
2003 81 77 906 962 
2004 105 84 412 804 
2005 105 93 242 888 
2006 90 128 922 1 432 
2007 113 168 592 1 492 
2008 108 166 866 1 545 
2009 114 155 970 1 368 
2010 107 146 140 1 366 

Medzinárodné projekty riešené na PriF UK  

V roku 2010 sa na PriF UK realizovalo celkovo 23 medzinárodných projektov. Z toho 
9 projektov sú projekty 6. RP EÚ a 7. RP EÚ a ďalších 14 projektov sú iné medzinárodne 
granty. Celková výška finančných prostriedkov na rok 2010 dosiahla pre  medzinárodné 
granty sumu 571 511 € , teda výrazný nárast oproti rokom 2008 a 2009. Finančné prostriedky 
boli poskytnuté výlučne  medzinárodnými grantovými agentúrami. Z hľadiska 
podávania medzinárodných projektov v roku 2010 zaznamenávame oživenie aktivity 
vedeckých pracovníkov vo forme podania návrhov nových projektov do 7 RP a programu 
LIFE+.  

Rozdelenie finančných prostriedkov na zahraničné projekty v roku 2010 

typ projektu názov /akronym projektu 
financie 
 (v EUR)

New Medicines For Tuberculosis NM4TB 100 000
Agreemnt on the Promotion of Staff Mobility in the Field of Controlled 
Thermonuclear Fusion 22 385
Toward the European Distributed Institute of Taxonomy* 0
Water and global change* 0

6.RP (3) 

Supporting SME-academia collaboration in the area of biomedical research in 
FP7 through efficient matching facilities and tailor-made information with 
special focus on NMS and CC* 

0

OrganoCATAlytic approaches towards easily synthesized, economical, and 
high yielding 67 900

Climate Change - Terrestrial Adaption and Mitigation in Europe 25 359
Fusion energy research of the Seventh Community Euratom Framework 
Program 22 385

Pan -Eureopean Species - directories Infrastructure* 0
Services an Applications For Emergency Response 9 492

7.RP (3) 

Coordination Action for Research Activities on Life in Extreme 
Environments* 0

Celková suma za projekty 6. RP a 7. RP 225 136
Adaptation potential of protected areas to global  environmental change 3 000
Provision of interoperable datasets to open GI to the EU communities 22 000
Wasser, Quelle von Leben und Wissen 3 319

Ostatné 
medzinárodné 
projekty 

Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s 
apokrynnými a holokrinnými ochoreniami 112 174
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Molecular architecture and dynamics of mitochondrial chromozomes: A 
paradigm for evolution and maintenance of linear DNA genomes 66 058

Ochrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi 27 671
Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch 
vnútrozemskej delty Dunaja 846

Joint Interface Third-Cycle Degrees in Chemistry 3 872
Preparation and conducting of Study tour on learning from the Slovak 
experience in environmental management and remediation of priority mine 
sites 

4 179

Summer School "Metropolis with Green Heart" 3 098
Historic Quarries SK-HU-CZ-PL 5 250
Environmental Governance for Environmental Curricula 98 005
Biogenesis of lipoarabinomannan in mycobacteria* 0
Testing English for Specific Purposes in Science* 0
Historic Quarries* 0

Celková suma za ostatné medzinárodné 346 375
SPOLU 571 511

* projekty bežiace v roku 2010 bez došlých finančných prostriedkov v uvedenom roku 
 
 Medzinárodné projekty PriF UK 2010 podľa jednotlivých sekcií (financované zo zahraničných 
zdrojov) 

Sekcia 
Počet 

celkom 
6.RP a 
7.RP Ostatné 

6 a 7RP v 
EUR 

Ostatné v 
EUR 

Spolu v 
EUR EUR/grant 

biol. 4 0 4 0 143 736 143 736 35 934
envi. 3 1 32 25 359 119 203 144 562 36 140
geogr. 1 0 1 0 22 000 22 000 22 000
geol. 3 1 2 9 492 9 429 18 921 6 307
chem. 5 3 2 190285 69 930 260215 52 043
ostatné 0 0 0 0 0 0  
Spolu: 16 5 11 225 136 364 298 589 434 18 420

 

2.7. Hlavný cieľ, stratégia a trend ďalšieho rozvoja fakulty v oblasti vedy 
a výskumu 

Hlavným a zároveň dlhodobým cieľom v oblasti „vedy a výskumu“ je, aby sa PriF 
UK svojou úrovňou približovala aktuálnym európskym (svetovým) vedeckým trendom v 
prírodných vedách. Táto náročná úloha začína riešením domácich (národných) projektov 
základného a aplikovaného výskumu, pričom ich náplň je nutné koordinovať s trendom a 
potrebami medzinárodnej vedeckej scény, vrcholom je integrácia do vyspelých európskych 
(svetových) vedeckých štruktúr. 

Stratégiou fakulty, podobne ako aj v minulosti, by mal zostať rozmanitý a široký 
záber vedecko-výskumnej činnosti v oblasti prírodných vied, ku ktorým rátame celý rad 
odborov z oblasti biológie, chémie, environmentálnych vied, geografie a geológie. Tejto 
stratégii zodpovedá aj snaha VF o získanie čo najviac projektov z ŠF EU v programoch 
Agentúry pre štrukturálne fondy EU pri MŠ SR. Pripravované projekty sú v  súlade 
s prioritami výskumu vytýčenými v „Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej 
politiky do roku 2015“ z roku 2007, ktorý je v súlade s politikou Európskeho výskumného 
priestoru a ktorého ciele a priority sú stanovené v Lisabonskej stratégii.  

Vysoký štandard prípravy absolventov doktorandského, magisterského ako aj 
bakalárskeho štúdia je neuskutočniteľný bez vedy na európskej úrovni. Finančná dotácia 
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projektov a grantov z domácich a zahraničných zdrojov je zároveň základom ekonomického 
príspevku pre rozvoj pracovísk a vedných disciplín. Aktivity Prírodovedného vzdelávacieho a 
osvetového centra (PVOC) a Centra projektovej spolupráce (CPS) na PriF UK od roku 2005 
zároveň výrazne napomáhajú plniť stratégiu a dlhodobé ciele fakulty, ako v oblasti prípravy 
mladých vedeckých pracovníkov pre úspešné zvládnutie domácich a zahraničných projektov a 
ich manažment, tak aj v poradenskej činnosti pre ostatných členov vedeckej základne fakulty 
v základnej priorite – úspešnom získavaní domácich ale predovšetkým zahraničných grantov 
a projektov financovaných z najrozličnejších zdrojov. Toto snaženie viedlo v roku 2010 
k podaniu žiadostí o 432 projektov.  

 
Počet projektov podaných na CPS PriF UK v rokoch 2007 až 2010 

rok Grantová schéma 
2007 2008 2009 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV (VV) 53     62 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV (VVCE) 14       
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV (LPP) 23   17   
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV (ESF) 2       
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (VMSP) 2   2   
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (PP 7FP EU) 2 1     
Agentúra  na  podporu   výskumu a vývoja APVV /DO7RP/     3   
Agentúra  na  podporu   výskumu a vývoja APVV /PP7RP/     1 1 
Agentúra  na  podporu   výskumu a vývoja APVV /RNP/     1   
Agentúra  na  podporu   výskumu a vývoja APVV /EUROCORES/     1   
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV (SK-CZ) 3   8   
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV (SK-JAR) 1       
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV (SK-IT)   1     
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV (SK-AT)   4   3 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV (SK-BG)   1   3 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV (SK-RU)   3     
Agentúra  na  podporu   výskumu a vývoja APVV /SK-CN/     1   
Agentúra  na  podporu   výskumu a vývoja APVV  /SK-FR/     2   
Agentúra  na  podporu   výskumu a vývoja APVV  /SK-PL/     1   
Agentúra  na  podporu   výskumu a vývoja APVV  /SK-SRB/     1   
Agentúra  na  podporu   výskumu a vývoja APVV  /SK-UA/     2   
Agentúra  na  podporu   výskumu a vývoja APVV  /SK-RO/       1 
KEGA 13 17 10 18 
VEGA (PriF UK / PriF UK + SAV) 51+51 70+51 50+5 61+6
Granty University Komenského 184 170 189 209 
MŠSR - AV 4 7     
MŠSR - MVTS 2 4     
Finančný mechanizmus  EHP a Nórska 2 3     
7.RP - COOPERATION 7 2   3 
7.RP - IDEAS- Starting Grant 1       
LIFE+ 2 1   2 
DBU 1       
IVF - small grant   1   1 
ESF EC 2008   1     
Granty PriFUK     40 57 
Molecules, Genes and Cells       1 
Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia       1 
TEMPUS IV (2007-2013)       1 
Projektbezogener Personenaustausch mit Slowakei ab 2011       1 
iné       1 
SPOLU 316 216 279 432
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Trend ďalšieho rozvoja vedy na PriF UK môžeme zhrnúť do troch okruhov. Je to 

zvyšovanie kvality vedeckovýskumnej činnosti za pomoci vnútrofakultnej evaluácie, 
pričom jej hodnotenie by malo postupne naviesť pracoviská na trajektóriu, po ktorej sa 
pohybuje veda a výskum v Európe, resp. veda vo vyspelých štátoch sveta. Táto cesta zároveň 
vytvorí predpoklady aj na zvýšenie úrovne vedecko-výskumných výsledkov pracovísk. Bez 
finančnej dotácie, predovšetkým kapitálových, a tiež bez integrácie doterajších finančných 
zdrojov a prístrojového vybavenia medzi pracoviskami je uskutočnenie tohto cieľa však 
nemysliteľné. Výrazne negatívnu rolu tu zohráva v posledných rokoch predovšetkým 
nedostatok prostriedkov na projektoch z Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), 
kde od roku 2008 nebolo otvorených viacero vyznaných okruhov výziev, ako aj náročnosť 
podávania projektov 7 RP. 

Integrácia finančných zdrojov a prístrojového vybavenia je ďalšou podmienkou 
riešenia vedecky náročných a kvalitných projektov. Dosiahnutie tohto cieľa je možné len 
účelovým vytvorením špičkových pracovísk, čo je v našich podmienkach nesmierne náročný 
proces, proti ktorému sa stavia „hierarchia a pamäťový efekt univerzity“ založená na 
základnej bunke, ktorou je katedra. Realizácia takýchto zmien si preto vyžaduje voľbu takých 
ekonomicko–spoločenských mechanizmov, ktoré tento proces doslova vyvolajú a urýchlia. 
K takýmto mechanizmom patria od roku 2008 výzvy APVV a ASF EU orientované na 
založenie centier excelentnosti a sietí excelentných pracovísk.  
 

Projekty APVV VVCE 2008- 2010 

dotácia (v Euro) 
2008 2009 2010 

číslo názov riešiteľ BP KP spolu len BP len BP

VVCE-
0070-07 

Zriadenie centra excelencie 
(bio)separačných metód založených 
na princípoch elektroseparácií, 
kvapalinovej chromatografie a hmot. 
spektrometrie 

Dušan 
Kaniansky, 
Milan 
Hutta 

62 737 232 357 295 094 118 967 119 299

VVCE-
0033-07 

Výskumno-vzdelávacie centrum 
excelentnosti pre výskum pevnej fázy 
so zameraním na nanomateriály, 
environmentálnu mineralógiu a 
materiálovú technológiu 

Martin  
Chovan 119 498 137 788 257 286 101 773 136 327

VVCE-
0064-07 
spolurieš. 

Biomembrány: Štruktúra a dynamika 
biologických membrán vo vzťahu k 
bunkovým funkciám 

Július 
Šubík 14 937 0 14 937 31 800 32 862

spolu 197 172 370 145 567 317 252 540 288 488
 

Z výzvy Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) v rámci programu "Podpora 
vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti" – VVCE 2007 sa na PriF 
UK od roku 2008 začali realizovať 3 projekty (Tabuľka 7.2) a od roku 2009 4 projekty 
z Agentúry pre štrukturálne fondy európskej únie (ASF EU) v rámci programu „Podpora sietí 
excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“ 
a dva preojekty v rámci programu „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a 
vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“. 

Finančná motivácia vedeckých pracovníkov a kolektívov je ďalšou príčinou 
fluktuácie predovšetkým mladých vedeckých pracovníkov. Na rozdiel od vyspelých 
európskych krajín je ohodnotenie ich práce nepostačujúce a nezodpovedá námahe 
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vynaloženej na riešenie „špičkových“ európskych projektov. Vedenie PriF UK sa snaží tento 
problém riešiť v rámci projektov APVV – LPP, ako aj na základe záverov a doporučení VR 
PriF UK. Napriek tomu je ťažké túto politiku realizovať bez podpory a dotácií z RUK a 
predovšetkým MŠ SR. 
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III. Zahraničné vzťahy 

Prírodovedecká fakulta UK má na Slovensku svoje významné postavenie a nasmerovanie 
aktivít v zahraničnej oblasti na roky 2008�2011 by malo prispieť k lepšiemu zviditeľneniu sa 
a presadeniu fakulty v zahraničí, predovšetkým na Univerzitách a výskumných pracoviskách v 
krajinách EÚ. 

Aktivity fakulty v medzinárodnej oblasti v roku 2010 nadväzovali na dlhoročné bilaterálne 
a multilaterálne dohody. Na UK je podpísaných 80 medzinárodných zmlúv pre spoluprácu. 

Fakulta mala v roku 2010 oficiálne uzatvorených 85 bilaterálnych dohôd v rámci ktorých 
máme možnosť vyslať 165 našich študentov a prijať 61 zahraničných študentov. V rámci sekcií 
najviac medzinárodných zmlúv 25 má podpísaných  geografická sekcia, geologická sekcia má 19 
zmlúv, chemická sekcia má podpísaných 13 zmlúv,  biologická sekcia má  podpísaných 15 zmlúv 
a environmentálna sekcia má 12 bilaterálnych zmlúv a didaktika 1 zmluvu.  
 
Počet  uzatváraných bilaterálnych zmlúv na fakulte v rokoch 2006-2010 
Uzavreté zmluvy ak.r.2006/2007 ak.r.2007/2008 ak.r.2008/2009 ak.r.2009/2010 ak.r.2010/2011

Počet 9 30 26 7 8 
 
Kritériá na podpis nových zmlúv sú identické s usmernením rektora UK z 28.8.2003 č. 2453/2003. 
Konkrétne zmluvné pracoviská sú uvedené na adrese: 
www.fns.uniba.sk/prifuk/medzinárodné vzťahy/Program Erasmus/Zoznam platných bilaterálnych 
zmlúv.xls. 

 

Vyslaní a prijatí študenti a učitelia v programe LLP/ERASMUS 
                       ak.r.2006/2007 ak.r.2007/2008 ak.r.2008/2009 ak.r.2009/2010 

Vyslaní študenti  13 8 31 28 
Vyslaní učitelia  8 10 15 5 
Prijatí študenti  zo zahr. 15 13 7 15 
Prijatí učitelia  4 7 7 10 
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 Vývoj mobilít programu LLP/Erasmus za obdobie 4 rokov 

 
 

V rámci programov ERASMUS/SOCRATES v troch ostatných akademických rokoch 
nastal veľký nárast záujmu  študentov o mobility  a zahraničné stáže. Čo je potešiteľné, 
významne  narástol aj počet prijatých zahraničných študentov v porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi. Žiaľ záujem študentov nemôžeme plne uspokojiť v rámci počtu študentov a  finančnej 
kvóty pridelenej našej fakulte na UK. 

 Prijatí študenti zo zahraničia 2009/2010:  
Španielsko-6 

Turecko-4 /1 stáž/ 
Poľsko-4 

Česká republika-1 stáž 
Ukrajina-1 

Portugalsko-4 

 

 

 

 

 
 

 
Okrem študijných pobytov, študenti prejavujú aj záujem o medzinárodné odborné 

stáže. Z fakulty sme vyslali  a prijali 2 študentov na stáž. 

V decembri bol realizovaný už výber na mobility a stáže na akad. rok 2011/2012. Na 
mobility sa prihlásilo 72 študentov z toho 67 na štúdium a 5 na stáž.  Podľa pridelenej kvóty 
z UK výberová komisia vybrala v priamom poradovníku 27 študentov na študijnú mobilitu 
a 40 náhradníkov a na odbornú stáž 3 študentov a 2 náhradníkov. 

Vychádzajúc z analýzy viacročných skúsenosti v oblasti zahraničnej spolupráce 
môžeme konštatovať že narastá záujme študentov aj učiteľov o medzinárodné spolupráce, ale 
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pretrvávajú na úrovni fakulty stále obmedzenia pre prijatie zahraničných študentov 
vyplývajúce z neponúkania študijných programov v anglickom jazyku a na úrovni UK  sú 
stále limitujúcimi faktormi nedostatočné finančné prostriedky pre nárast študentských 
a učiteľských mobilít a pretrvávajúce historické kvóty pre jednotlivé fakulty, čo pre našu 
fakultu má negatívny dopad v demotivácii  výborných študentov, ktorých boli vybraní na 
mobility a nemôžu sa ich zúčastniť. Dlhodobo je malá účasť  fakulty aj UK na 
medzinárodných projektových spoluprácach na spoločných programoch štúdia a pod. 

Otvorenie sa Prírodovedeckej fakulty UK pre štúdium študentov zo zahraničia 

Prírodovedecká fakulta prijíma študentov zo zahraničia, ale záujem o štúdium na našej 
fakulte zo zahraničných Univerzít je stále slabý.  V roku 2010 ucelený študijný program 
v anglickom jazyku poskytuje len geologická sekcia. Ostatné sekcie nespravili v roku 2010 
žiaden progres smerom k príprave magisterského alebo doktorandského štúdia v anglickom 
jazyku, ktorý by bol ponúkaný pre zahraničných záujemcov, ale mohol by byť aj dobrou 
motiváciou pre domácich študentov ako príprava na úspešnú medzinárodnú mobilitu. 

Zahraničné služobné cesty a pozvania hostí 

Medzinárodnú reprezentáciu fakulty realizujú naši kolegovia aj aktívnou zahraničnou 
účasťou na riešení projektov, účasťou na konferenciách, stážach, študijných pobytoch a. i. V 
roku 2010 na fakulte sa realizovalo 880 zahraničných ciest, čo predstavuje pokles oproti roku 
2009 o 10%. Najčastejšie sa cestuje do krajín: Česká republika  Rakúsko, Nemecko, Poľsko , 
Maďarsko, Francúzsko, Holandsko, Taliansko, Španielsko, Bulharsko a i.  

 
Realizované zahraničné cesty v rokoch 2006 - 2010 

Vyslaní na ZSC rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009
rok 2010  

/do 23.11./ 
Biologická 268 281 194 231 212 

Environmentálna 77 69 48 97 98 
Geografická 83 122 68 128 80 
Geologická 249 277 242 287 252 
Chemická 202 171 170 215 214 

Celofakultné prac. 28 40 29 19 24 
Celkom 907 960 751 977 880 

 

Najviac cestujú do zahraničia pracovníci z biologickej, geologickej a chemickej sekcie.  

 

 43



Výročná správa o činnosti Prírodovedeckej fakulty UK za rok 2010 

 
 
Medzinárodná spolupráca sa každoročne rozvíja aj formou pozývania  zahraničných hostí, 
ktorí participujú na výskume ako aj na pedagogickom procese hlavne na II. a III. stupni 
štúdia. V roku 2010 bolo pozvaných 105 zahraničných hostí. 

 

Prijatí zahraniční hostia za roky 2006-2010 
Prijatí zahraniční 

hostia 
rok 

2006 
rok 

2007 
rok 

2008  
rok 

2009 
rok 2010 /do 

23.11./ 
Biologická 40 44 36 33 41 
Environmentálna 8 3 0 3   
Geografická 15 19 17 10 14 
Geologická 23 9 17 52 22 
Chemická 40 26 13 18 26 
Celofakultné pracoviská 7 10 3 1 2 
Spolu 133 111 86 117 105 
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 Prijatí zahraniční hostia na jednotlivé sekcie 
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IV. Informačné technológie 

 
4.1. Prevádzka serverov 
 

V r. 2010 CVS prevádzkovalo  NIC server na systéme Linux Debian. Na NIC serveri 
sa prevádzkujú Mail server � zamestnanci, DNS server,  kontrola na spam. 
Na serveri  KOSATKA – prevádzkovaný na systéme Linux Debian � pre študentov sa 
aktualizovala verzia OS, aplikačný (voľne šíriteľný) SW a doplnili sa nové funkcionality 
servera. 
Server pre výučbu  BABYLON HP Proliant – operačný systém Windows Server 2003. 
Inštalácia 
SW na pracovné stanice potrebného pre výučbu zahŕňala  Xwin, F�Secure, Molden, Statgraf, 
Golden 
Software (Didger, Grapher, Surfer – demo verzie), MapInfo, tiež softvér pre projekty 
Európskeho sociálneho fondu, a FreePRIMO používaný študentmi na export diplomových 
prác do PDF. 
Server  SKALAR – LINUX UBUNTU � Zabezpečuje aktualizáciu antivírového systému 
NOD32. Poskytuje prístup pre inštalačné zdroje licencovanych programov  pre pracoviská 
fakulty. Permanentne sú dopĺňané sw zdroje a manuály aj pre ekonomický systém SOFIA. 
Server  SUN � Linux Debian, server  pre celofakultné výukové miestnosti , pre prezentácie a 
výučbu učiteľov pri prednáškach. 
Server  WEB –TYPO3 –  správa celofakultnej webovej stránky, správa  noviniek, kalendárov, 
zoznam pracovníkov, vyúčtovanie telefónnych hovorov.  Definovanie užívateľov 
a prístupových práv. 
 
4.2. Prevádzka a budovanie LAN 
 

Počítačová sieť poskytuje, okrem štandartnej LAN na baze UTP kabeláže, 
funkcionalitu – wifi prenosy. Prevádzkované sú 4 ks. vnútorných prípojných bodov a jeden 
exteriérový, ktoré tvoria samostatnúsieť. Vyriešilo sa 
tým problematické pripájanie, hlavne študentských notebookov. Pokrytie je na nultom podlaží 
fakulty a v chemickej knižnici. 
Ďalším prvkom v oblasti komunikácie je prevádzkovanie VoIP konektivity v rámci UK. 
Rozšírená telefónna ústredňa o VoIP modul a prevádzkovaný VoIP server umožňujú aj 
bezplatné 
telefonovanie cez internet. 
Sústavná údržba rozvodných skríň štruktúrovanej kabeláže a servis sieťových prepínačov a 
testovanie kabeláže 
a permanentné odstraňovanie technických problémov. 
 
4.3. Prevádzka PC študovní 
 

Celofakultná PC študovňa B1�225,  zelená PC študovňa B2-301,  terminálová 
miestnosť. B2-301 bola kompletne vybavená novými PC, čiže sa kompletne nainštalovali 
nové PC. Nasadenie výučby do študovne B1-225 si vyžaduje sústavnú, kompletnú údržbu 
výukových PC na duálnom systéme LINUX/Windows. Komplexný servis zelenej PC 
študovne. Komplexný servis 10 PC voľne prístupných pre študentov v CH1, plus WiFi. 
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4.4 Servis IT pre dekanát  a  sekretariáty  katedier 
 

Prístup ku systému FIS SOFIA na MŠ SR si vyžaduje permanentnú SW aktualizáciu 
PC koncových užívateľov (OS, antivir) a inštaláciu komunikačného klienta pre VPN CISCO a 
SAP klienta na všetky dekanátne PC, PC sekretariátov katedier a vedúcich riešiteľov grantov. 
Permanentne sa HW obnovujú PC � čo predstavuje sústavnú SW inštaláciu PC a pracnú 
migráciu dát z pôvodných počítačov. Inštalácia klientov pre prístup na portály všetkých 
poisťovní, pre potreby mesačných výkazov a hlásení. Údržba mzdového servera MZDY a 
firewalu pre bezpečnosť komunikácie na ochranu osobných dát � je stále prevádzkovaný z 
dôvodu archívnych dát. Server MARK � je stále prevádzkovaný z dôvodu archívnych dát. 
SOFIA Permanentná účasť na školeniach SAP – všetky moduly. Realizácia školení pre 
potreby fakulty. Pripomienkovanie jednotlivých modulov pri výskyte chýb. Konzultácie pre 
potreby pracovníkov dekanátu a sekretariátov katedier. Nahlasovanie zmien, pri permanentnej 
fluktuácii pracovníkov PRIF UK, pre vytvorenie nových užívateľských kont. Vytváranie 
záznamov používaných vozidiel do systému SOFIA. Permanentná aktualizácia telefónneho 
zoznamu fakulty. 
 
4.5. Prístupový systém 
 

Je prevádzkovaný na 12 snímačoch. Na plné využitie prístupového systému 
v prevádzke, je potrebné pre každú miestnosť definovať zoznam osôb s povolením vstupu. 
Závažným problémom sú veľké posluchárne, kde nie je jasne definovaný denný režim 
(vstup/výstup). Je prevádzkovaný kamerový systém – auditovaný PZ SR, spĺňa kritériá pre 
potreby vyšetrovania.  
 
4.6. Permanentná podpora koncových používateľov nad rámec povinností 
CVS 
 

V roku 2010 pracovníci CVS realizovali na pracoviskách nasledovné typy prác na 
požiadanie pracovísk (činnosť nad rámec pracovných náplní): inštalácia operačného systému, 
inštalácia kancelárskeho balíka Office, kontrola a odvírenie PC, kontrola nefunkčných 
komponent PC a podpora študentov v študovniach, učebniach (včítane nastavenia 
súkromných notebookov). 
Častým problémom je zdĺhavé riešenie sieťových incidentov spôsobovaných užívateľmi pri 
inštalácii softvéru a zásahoch do siete. 
 
4.7. Manažérsky mailový systém (Exchange Server, Outlook Web Access) 
 

V r. 2010 sa prevádzkovala intranetová komunikáciu pre interné potreby fakulty na  
systéme EXCHANGE. CVS zabezpečuje inštaláciu  certifikátu, klientov a konfiguráciu 
outlooku, pre všetkých vedúcich katedier a ústavov a ich tajomníkov, resp. zástupcov a 
manažment fakulty. Systém prevádzkuje firma EXE ako externý poskytovateľ služieb. CVS 
má k dispozícii iba modul na zmenu hesla pre užívateľov ADLEADER. 
 
4.8. Dochádzkový systém 
 

V r. 2010 sa začalo s prípravou podmienok pre elektronický dochádzkový systém 
navykazovanie výkonov pracovníkov podieľajúcich sa na projektoch zo Štrukturálnych 
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fondov  EU. Systém pomôže pri krížovej kontrole pracovných výkazov pre potreby Agentúry 
pre štrukturálne fondy MŠ, aby sa minimalizovali neoprávnené výdavky na uvedených 
projektoch. Bude prevádzkovaný na LAN,  cez  webové rozhranie. 
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