
Slávnostné prijatie ocenených 

študentov a pedagógov Univerzity Komenského v Bratislave rektorom pri 

príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva 

19. novembra 2018 (pondelok) o 13.00 h v Aule UK 

 

Študenti 

Lekárska fakulta UK 

Martin Pekarčík, študent 3. roka štúdia v ŠP všeobecné lekárstvo 

V roku 2018 bol členom tímu LF UK, ktorý s projektom S-Case vyhral súťaž Veľvyslanectvo mladých 

aj Slovak University Startup Cup 2018 a reprezentoval na medzinárodnej súťaži start-up projektov 

v Kodani. Ak S-Case, zariadenie merajúce fyziologické funkcie človeka, zaznamená hodnoty, ktoré 

nie sú v intervale fyziologických hodnôt, upozorní pacienta a následne umožní odoslanie nameraných 

dát do aplikácie lekára. 

Michal Polivka, študent 6. roka štúdia v ŠP zubné lekárstvo  

Dlhodobo sa venuje príprave a realizácii rôznych vzdelávacích akcií a workshopov pre študentov 

zubného lekárstva. V roku 2018 bol jedným z organizátorov 1. Kongresu Slovenského spolku 

študentov zubného lekárstva. 

Kristína Tomová, študentka 6. roku štúdia v ŠP všeobecné lekárstvo 

V roku 2017 sa na 56. konferencii ŠVOČ na LF UK v klinickej sekcii umiestnila na 1. mieste. 

S prácou Extracelulárna DNA ako potenciálny prognostický a terapeutický marker u pacientov so 

zápalovým ochorením čriev reprezentovala LF UK aj na 28th European Students Ceonference 

v Berlíne a na konferencii ŠVOČ lekárskych fakúlt Českej a Slovenskej republiky v Olomouci. 

Právnická fakulta UK 

Bc. Mária Bezáková, študentka 1. roka magisterského štúdia v ŠP právo v externej forme 

Študentka dosahuje mimoriadne študijné výsledky a nad rámec svojich študijných povinností aktívne 

pristupuje k riešeniu problémov externého štúdia, čím podstatným spôsobom prispieva k zvyšovaniu 

kvality externého štúdia práva na fakulte a k rešpektovaniu náročných podmienok absolvovania 

štúdia práva. 

Bc. Adam Máčaj, študent 2. roka magisterského stupňa v ŠP právo 

Úspešne reprezentuje fakultu na medzinárodných súťažiach v simulovaných súdnych sporoch, kde 

pôsobí nielen ako súťažiaci, ale aj ako kouč pre svojich spolužiakov. Je literárne činný v oblasti 

odbornej právnej literatúry aj v oblasti beletrie.  
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Filozofická fakulta UK 

Bc. Sebastian Krasnovský, študent 2. roka magisterského štúdia v ŠP archívnictvo  

Jeho bakalárska práca je pripravovaná do tlače ako monografia. V rámci ochotníckej divadelnej 

skupiny Grex Posoniensis reprezentoval Slovensko na Neolatinistickom kongrese vo Viedni, ktorý aj 

spoluorganizoval. Je aktívnym členom univerzitného folklórneho súboru Gymnik. 

Mgr. Mária Májeková, študentka 3. roka doktorandského štúdia v ŠP literárna veda 

Je študentkou s výbornými študijnými a vedeckovýskumnými výsledkami a aktívnou propagátorkou 

štúdia na Filozofickej fakulte UK. Povedomie o svojej Alma Mater šíri na vedeckých konferenciách. 

Je spoluorganizátorka vedeckých podujatí v oblasti klasických štúdií a antických tradícií na domácich 

i zahraničných pracoviskách, predovšetkým v spolupráci s viedenskými akademickými inštitúciami. 

Mgr. Michal Mikuláš, študent 3. roka doktorandského štúdia v ŠP translatológia 

V rámci Prekladateľskej univerziády mu Spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry udelila 1. 

cenu v kategórii Umelecký preklad. Jeho preklad bol publikovaný v knižnom výbere Other Stories: 

Výber z prózy východoeurópskeho kyberpriestoru. Je spoluatorom vysokoškolských skrípt 

Simultánne tlmočenie a hlavným organizátorom aj aktívnym účastníkom 4. a 5. ročníka 

medzinárodnej vedeckej konferencie Mladá rusistika – Nové tendencie a trendy. 

Mgr. Viktor Svetský, študent 3. roka doktorandského štúdia v ŠP klinická psychológia 

Pôsobí ako koordinátor špecializačného štúdia klinickej psychológie. V rámci popularizačného 

projektu Psychológia v kocke sa v júli 2018 zúčastnil týždenného multidisciplinárneho pobytu pre 

doktorandov vo Veľkej Británii. Štyri roky svedomito vykonáva funkciu člena Akademického senátu 

FiF UK a od roku 2017 je členom Akademického senátu UK.  

Prírodovedecká fakulta UK  

Bc. Simona Gežová, študentka 2. roka magisterského štúdia v ŠP zoológia 

Aktívne sa venuje vo výskumnej, ochranárskej a popularizačnej v oblasti herpetológia. Získala 

finančnú podporu na výskum evolúcie užovky podplamatej v Európe. Je autorkou a spoluautorkou 

troch vedeckých článkov registrovaných v databázach WOS a SCOPUS v oblasti herpetológie. 

RNDr. Mária Kondeková, študentka 3. roka doktorandského štúdia v ŠP ekológia  

Okrem zodpovedného prístupu k svojmu doktorandskému štúdiu sa venuje aktivitám v oblasti 

propagácie Prírodovedeckej fakulty na vzdelávacích veľtrhoch. Je členkou Akademického senátu 

PriF UK a Akademického senátu UK. 

Bc. Lucia Pacalajová, študentka 2. roka magisterského štúdia v ŠP environmentálna geochémia 

Už niekoľko rokov organizuje Prírodovedeckú kvapku krvi. Podieľa sa na propagácii prírodovedného 

štúdia v komunite stredoškolských študentov aj na príprave podujatia Večer príležitostí pre 

absolventov fakulty buduje kontakty medzi študentskou obcou s úspešnými absolventmi fakulty. 
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Pedagogická fakulta UK 

Bc. Ľubica Andaházyová, študentka 2. roka magisterského štúdia v ŠP učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry 

Venuje sa teoretickým zákonitostiam vyučovacieho procesu a rôznorodým metódam a inovatívnym 

prístupom vo výučbe anglického jazyka. Vďaka svojim výborným osobnostným predpokladom, 

vedomostiam, ako aj neustálemu záujmu zlepšovať sa v oblasti výučby anglického jazyka ju učitelia 

v rámci pedagogickej praxe označili ako „hotovú“ učiteľku anglického jazyka.  

Bc. Ľubica Polkorábová, študentka 2. roka magisterského štúdia v ŠP špeciálna pedagogika 

Je držiteľkou viacerých športových ocenení. Dňa 6. októbra 2018 získala na medzinárodnej súťaži 

GRAND PRIX SLOVAKIA v silovom trojboji zlatú medailu vo svojej hmotnostnej kategórii 

a celkovo 1. miesto na wilks medzi ženami v kategórii bez hmotnostného rozdielu. 

Bc. Roman Švantner, študent 2. roka magisterského štúdia v ŠP učiteľstvo anglického jazyka 

a literatúry 

Vo svojej bakalárskej práci prezentoval početné prínosné zistenia a závery uplatniteľné v praxi. 

Venuje sa aj vlastnej hudobnej a textárskej tvorbe. Texty svojich piesní skladá v slovenčine aj 

angličtine. Prezentoval sa na množstve podujatí so známymi slovenskými a zahraničnými umelcami. 

Je výhercom speváckej súťaže Muzikálová hviezda 2015. Ako bloger motivuje mladých ľudí, aby 

študovali cudzie jazyky a cestovaním spoznávali svet. 

Farmaceutická fakulta UK 

Monika Čičová, študentka 5. roka štúdia v ŠP farmácia 

Študentka dosahuje výborné študijné výsledky a ako predsedníčka Slovenského spolku študentov 

farmácie sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj nových vzdelávacích, kultúrnych 

a medzinárodných aktivít pre študentov farmácie. Súčasne aktívne zastupuje študentov fakulty ako 

predsedníčka Akademického senátu FaF UK a Akademického senátu UK.  

Kristína Labjaková, študentka 4. roka v ŠP farmácia 

Študentka dosahuje vynikajúce výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti v oblasti hodnotenia vplyvu 

nitrátov na poškodenie srdca v modeli pľúcnej hypertenzie u potkanov. Získala 1. miesto v národnom 

aj nadnárodnom kole a 3. miesto v medzinárodnom kole Študentskej vedeckej konferencie. Získala 

Prémiu literárneho fondu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie. 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK  

Bc. Lívia Kniežová, študentka 1. roku magisterského štúdia v ŠP trénerstvo a učiteľstvo 

telesnej výchovy  

Dňa 12. apríla 2018 vykonala príkladný občiansky čin, keď pomohla zranenej kamarátke Mirke, ktorú 

pred FTVŠ UK zrazilo v ranných hodinách auto. 

Jakub Šimoňák, študent 3. roka bakalárského štúdia v ŠP kondičné trénerstvo  

Je účastníkom XXIII. zimných olympijských hier 2018 v Pjongčangu v sánkovaní. Už ako junior 

obsadil v pretekoch svetového pohára v sánkovaní v roku 2013 1. miesto. V roku 2015 bol na 

juniorských majstrovstvách sveta šiesty. V mužských kategóriách sa umiestňuje na vrcholných 
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svetových podujatiach v druhej až tretej desiatke, v rámci Slovenska mu v posledných rokoch patria 

takmer všetky majstrovské tituly.  

 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

Veronika Slobodníková, študentka 5. roka štúdia v ŠP všeobecné lekárstvo  

Počas celého štúdia dosahuje vynikajúce študijné výsledky. Vykonáva funkciu predsedníčky 

Akademického senátu JLF UK. V rokoch 2015 – 2017 bola členkou Akademického senátu UK. Na 

fakulte riadi činnosti spojené s hodnotením kvality pedagogického procesu študentmi formou 

dotazníkovej ankety a tiež financovanie mimoškolských aktivít v rámci Koordinačného výboru 

študentov.  

Adam Žilík, študent 6. roka štúdia v ŠP všeobecné lekárstvo  

Počas štúdia dosahuje veľmi dobré študijné výsledky a tiež aktívne pracuje ako člen Študentskej časti 

Akademického senátu JLF UK. Bol organizátorom viacerých študentských podujatí v rámci JLF UK. 

Reprezentoval fakultu doma i v zahraničí, zúčastnil sa výskumnoklinickej stáže na klinike 

kardiovaskulárnej chirurgie Jordan Hospital v Amáne a neurochirurgickej konferencie AOSpine 

Advanced Seminar – Innovative Techniques v Budapešti. 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 

Mgr. Terézia Eckertová, študentka 1. roku doktorandského štúdia v ŠP jadrová a subjadrová 

fyzika 

Získala cenu rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu. V roku 2018 získala 2. miesto na 

Študentskej vedeckej konferencii s prácou Metódy kontinuálneho merania radónu vo vodách. 

V septembri 2018 nastúpila na doktorandské štúdium, pričom v priebehu septembra pripravila 

príspevok do zborníka medzinárodnej konferencie XIXth. Štiavnica days na tému Time variability of 

radon activity concentration in waters of Považský Inovec. Za túto prácu získala Cenu prof. Jána 

Chrapana, DrSc. 

Mgr. Jozef Kováč, študent 4. roka doktorandského štúdia v ŠP aplikovaná matematika 

Popri vedeckej činnosti sa nadštandardne zapája do pedagogického procesu a je vynikajúco 

hodnotený v študentskej ankete. Podieľal sa na príprave a výučbe veľmi úspešného nového 

výberového predmetu Programovanie v SAS a výberových cvičení z pravdepodobnosti a štatistiky. 

Niekoľko rokov je členom vokálnej skupiny Vocalatté, ktorá vznikla na pôde UK a vystupuje na 

mnohých, nielen univerzitných podujatiach. 

Bc. Jozef Rajník, študent 2. roku magisterského štúdia v ŠP informatika  

Je jedným z organizátorov korešpondenčného seminára z matematiky pre stredoškolákov, opravuje 

matematickú olympiádu a už niekoľko rokov spolupracuje so špičkovým vedeckým tímom Grafy, 

mapy a iné diskrétne štruktúry. So svojou prácou o štruktúre malých snarkov sa zúčastnil celoštátneho 

kola ŠVOČ a získal za ňu v roku 2018 Cenu literárneho fondu.  
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Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 

Patrik Hrmo, študent 4. rok štúdia katolícka v ŠP teológia 

Je organista a regenschori zboru Schola Cantorum v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v 

Badíne, v rámci ktorého sa venuje interpretácii a popularizácii gregoriánskeho chorálu. Zaslúžil sa 

o výrazné pozdvihnutie úrovne cirkevnej hudby v Kňazskom seminári. Má aj vlastnú hudobnú 

tvorbu, ktorou sa prihovára mladej generácii hľadajúcej zmysel života. 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 

Daniela Kissová, študentka 4. roka štúdia v ŠP evanjelická teológia 

Aktívne sa zapája do spoločenského a akademického života na Evanjelickej bohosloveckej fakulte 

UK. Angažuje sa v organizácii vedeckých konferencií, spoločenských aktivít na pôde fakulty, v 

študentskom spolku Hurbanov spolok, ako aj v propagácii fakulty. 

Fakulta managementu UK 

Bc. Kitty Klacsánová, študentka 2. roku magisterského štúdia v ŠP manažment 

V roku 2017 sa zúčastnila 11. ročníka medzinárodnej konferencie Európske fórum podnikania v 

Prahe, kde prezentovala tému o vývoji HDP v Európskej únii. Ďalšia publikácia na tému analýza 

vývoja HDP a inflácie v Európskej únii, ktorej je spoluautorkou, je pripravovaná na vydanie vo 

vydavateľstve SPRINGER. Je členkou univerzitného orchestra UK. Je spoluzakladateľkou 

občianskeho združenia Little Symphony.  

Bc. Lukáš Kuppé, študent 1. roku magisterského štúdia v ŠP manažment 

So spolužiakmi sa rozhodli uskutočniť projekt Vzdelaním za lepším životom. V rámci tohto projektu 

priblížili vysokoškolské štúdium deťom s onkologickým ochorením. Nadviazali spoluprácu s n. o. 

Deťom s rakovinou a svoj projekt zrealizovali pre pacientov Národného ústavu detských chorôb v 

Bratislave. Pre projekt získali viacero sponzorov. Po skončení projektu dostal a prijal ponuku 

neziskovej organizácie a začal s nimi aktívne spolupracovať.  

Jakub Škoda, študent 3. roku bakalárskeho štúdia v ŠP medzinárodný manažment 

Patrí medzi študentov, ktorí dosahujú vynikajúce študijné výsledky. Súbežne študuje na Fakulte 

matematiky, fyziky a informatiky UK program Manažérska matematika. V mesiacoch júl – august 

2018 úspešne absolvoval Letnú školu v Ľvove na Ukrajine v oblasti Data Science. Bol účastníkom 

podujatia Model European Union Tallinn, simulácie zasadnutia Rady Európskej únie a Európskeho 

parlamentu. 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK  

Mgr. Drahomír Michalko, študent 3. roku doktorandského štúdia v ŠP sociálna a pracovná 

psychológia 

Študent má vynikajúce publikačné výsledky. V priebehu jedného roka doktorandského štúdia 

publikoval samostatný článok v časopise s impact factorom 0,511 Studia Psychologica 

a v spoluautorstve článok v Behavior Research Methods, ktorý má IF = 3,597. 
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Pedagógovia 

Lekárska fakulta UK 

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH, z Kliniky onkologickej chirurgie LF UK 

a Onkologického ústave sv. Alžbety 

Dlhodobo sa snaží o modernizáciu a rozvíjanie výučby chirurgie, zavádzanie praktickej 

personalizovanej výučby. V študentských anketách je štandardne vyhodnocovaný ako najlepší 

pedagóg chirurgických disciplín. 

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, z V. internej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice 

v Bratislave 

Aktívne spolupracoval pri modernizácii výučby internej medicíny zavedením výučby na 

simulátoroch. Prednáša na domácich a zahraničných fórach, má bohatú publikačnú činnosť v 

domácich a zahraničných časopisoch. Je členom viacerých odborných spoločností Slovenskej 

lekárskej spoločnosti. 

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., z II. Onkologickej kliniky 

Je medzinárodne uznávaným odborníkom v onkológii, riešiteľ viacerých vedeckých projektov. Má 

bohatú publikačnú aktivitu a početné citačné ohlasy. Napriek svojmu mladému veku už dnes vytvoril 

vlastnú vedeckú školu. V roku 2017 mu bolo udelené Krištáľové krídlo v kategórii medicíny.  

Právnická fakulta UK 

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA., Katedra teórie práva a sociálnych vied 

Profesor Tomáš Gábriš dlhodobo dosahuje mimoriadne výsledky v oblasti vedy a výskumu 

a umiestňuje sa na popredných priečkach v hodnotení publikačnej činnosti PraF UK. 

JUDr. Zuzana Illýová, PhD. Katedra teórie práva a sociálnych vied  

Zásadným spôsobom prispela k rozvoju klinického vzdelávania na PraF UK. Právne klinické 

vzdelávanie, ktoré zahŕňa simulované súdne konania, študentskú právnu poradňu či vzdelávanie 

v oblasti práva na stredných školách, ako aj zariadeniach na výkon trestu odňatia slobody je vlajkovou 

loďou moderného prístupu k výučbe práva na PraF UK. 

Filozofická fakulta UK 

prof. PhDr. Anton Eliáš, PhD., Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií 

Je obľúbeným pegagógom a autorom a spoluautorom takmer stovky vedeckých štúdií, skrípt i prvej 

slovenskej vysokoškolskej učebnice ruskej literatúry, monografie mapujúcej vývin ruskej poézie 19. 

storočia. Je tiež jedným z iniciátorov a spoluautorov prvého slovenského Slovníka ruskej literatúry 

a ďalších významných publikácií. V rokoch 2002 – 2010 bol dekanom Filozofickej fakulty UK.  

doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD., Katedra filozofie a dejín filozofie 

Venuje sa otázke rodu, jeho sociálnej funkcii, postaveniu žien v spoločnosti a reflexii a s tým 

spojenými problémami v humanitných a spoločenských vedách. Popri pedagogickom pôsobení vedie 

dlhodobo systematické vedecké výskumy. Bez pochýb ju možno pokladať za zakladateľku vlastnej 

filozofickej školy. Jej zásluhou bola problematika feministickej filozofie a etiky starostlivosti 
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etablovaná na Slovensku do kontextu filozofického myslenia, čo sa prejavilo aj v založení Centra 

rodových štúdií na Katedre filozofie a dejín filozofie. 

prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., Katedra porovnávacej religionistiky 

Je svetovo uznávaným odborníkom na mayskú mytológiu a najstaršie mayské dejiny. Okrem 

početných antropologických výskumov v Mexiku stojí už desať rokov na čele jedného z najväčších 

a najvýznamnejších medzinárodných archeologických výskumov v Guatemale. Vedecké výsledky 

slovenského tímu vedeného profesorom Kováčom boli publikované aj v najnovšom čísle časopisu 

Science. 

prof. PhDr. Darina Malová, PhD., Katedra politológie 

V rámci predmetu jej výskumu, demokratizácie a europeizácie krajín strednej a východnej Európy, 

prispela významnou mierou k poznaniu týchto procesov. Výsledkom sú desiatky riešených 

výskumných projektov, publikácií vydaných doma a v zahraničí, početný citačný index, množstvo 

krátkodobých a dlhodobých pobytov v zahraničí, ale aj účasť v redakčných radách prestížnych 

zahraničných časopisov a vydavateľstiev.  

Prírodovedecká fakulta UK 

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky 

Venuje problematike integrovanej geofyzikálnej interpretácii stavby a dynamike litosféry karpatsko-

panónskej oblasti. Je členom špičkového tímu GEODYNAMICS (Výskum geodynamického vývoja 

Západných Karpát). Za svoju vedecko-výskumnú činnosť je nositeľom viacerých ocenení vrátane 

Čestnej plakety Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách. 

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., Katedra biochémie 

Venuje biochémii so zameraním na enzýmy metabolizmu nukleových kyselín a tioredoxínový systém 

v streptomycétach. Je autorkou desiatok vedeckých štúdií v karentovaných časopisoch s ohlasom 

doma aj v zahraničí. Ako členka expertného orgánu UNESCO – Svetovej komisie pre etiku 

vedeckého poznania a technológií COMEST zastupuje Slovensko. Je držiteľkou ocenenia Slovenka 

roka 2014, v rokoch 2005 – 2011 bola prorektorka UK. 

prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Katedra ekológie 

Venuje sa ekológii vodných živočíchov, najmä rýb, ontogenéze a evolúcii a biologickým inváziám. 

Je vedúci špičkového tímu IBER (Invázna biológia a ekomorfológia rýb), je autorom desiatok 

vedeckých štúdií publikovaných v renomovaných zahraničných časopisoch s vysokým IF. 

Pedagogická fakulta UK 

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., Katedra nemeckého jazyka a literatúry 

Špecializuje sa na didaktiku nemeckého jazyka a didaktiku literatúry. Je členkou redakčnej rady 

zahraničných časopisov Brünner Hefte a Zeitschrift für Gestaltpädagogik, má bohatú publikačnú 

a prednáškovú činnosť medzinárodného rozmeru v oblasti didaktiky cudzích jazykov, didaktiky 

literatúry vo výučbe cudzích jazykov so zameraním na nemecký jazyk. 
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doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD., Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky 

Popri dlhoročnej pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti a vedení projektov je členom 

vedeckej rady časopisu Pedagogická revue. Má nadštandardné pedagogické spôsobilosti, presadzuje 

názor, že didaktika nie je len náukou o procese výučby, ale je najmä o nápadoch, čo je možné 

s výučbou a vo výučbe urobiť spoločne s jej subjektmi. Vyučovať iných považuje za umenie, vedu, 

komunikáciu a inšpiráciu. 

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., Katedra špeciálnej pedagogiky 

Svoje vedecké, publikačné a pedagogické aktivity zameriava na problematiku budovania a rozvoja 

pedagogiky zrakovo postihnutých – pozornosť venuje najmä otázkam skvalitňovania systému ranej 

starostlivosti o deti so zrakovým postihnutím, problematike vývoja asistenčných a digitálnych 

technológií a ich aplikácie do procesu komplexnej rehabilitácie jednotlivcov so 

zrakovým postihnutím. 

Farmaceutická fakulta UK 

doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD., Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv 

Venuje sa selekcii nových potenciálnych probiotík, ich charakterizácii a testovaniu ich vplyvu na 

imunitný systém. Podieľala sa na zavedení moderných molekulárno-biologických metód nielen do 

vedeckej, ale aj pedagogickej činnosti na FaF UK. Vedecké poznatky o zdravotných benefitoch 

probiotík publikuje vo vedeckých časopisoch aj v periodikách určených pracovníkom v lekárenskej 

praxi a verejnosti. 

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., Katedra organizácie a riadenia farmácie 

Je významnou osobnosťou v oblasti lekárenstva. Dve desaťročia bola prednostkou Univerzitnej 

lekárne. Okrem bohatej vedecko-odbornej publikačnej činnosti sa významnou mierou podieľa na 

aktivitách Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, je predsedníčka redakčnej rady vedecko-

odborného časopisu Praktické lekárnictvo. V roku 2012 získala titul Slovenka roka v kategórii 

zdravotníctvo.  

Fakulta telesnej výchovy a športu UK 

prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky 

Vysokoškolským pedagógom je 40 rokov. Publikoval desiatky vedeckých prác v zahraničných 

a domácich časopisoch, eviduje 260 ohlasov v citačných indexoch, je vedúcim riešiteľom v piatich 

vedeckovýskumných projektoch. Je aktívnym maratóncom, doteraz zabehol 124 maratónov. 

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD., Katedra športovej kinantropológie  

Jej vedeckovýskumná práca je orientovaná predovšetkým na zdokonaľovanie metód a postupov 

funkčnej diagnostiky výkonnosti športovcov i bežnej populácie a ich aplikácie do praxe. V rokoch 

2012 – 2015 bola hosťujúcou profesorkou na Faculty of Health and Life Sciences, Coventry 

University (Veľká Británia). V ostatných 15 rokoch získala viaceré granty na vedeckovýskumnú 

činnosť na zahraničných univerzitách. 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK 

a Univerzitnej nemocnice Martin 
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Patrí medzi významných odborníkov v oblasti chirurgie. Bol zodpovedným riešiteľom projektu 

Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení. V 

spolupráci s teoretickými pracoviskami JLF UK implementovali nové postupy v diagnostike 

chemorezistencie nádorových buniek z odobraných vzoriek od pacienta s nádorovým ochorením, ako 

aj princípy genomiky v definovaných skupinách pacientov s nádorovými ochoreniami. 

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK 

a UNM 

Patrí medzi významných odborníkov v oblasti stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie. Klinika sa 

pod jej vedením orientuje na liečbu zlomenín strednej tretiny tvárovej kostry, diagnostiku, liečbu a 

prevenciu malígnych nádorov oromaxilofaciálnej oblasti, intraarteriálnu chemoterapiu malígnych 

nádorov hlavy a krku. Na klinike sa aplikuje kryoterapia, robí sa implantológia, sanácia chrupu 

mentálne hendikepovaných detí, pribudli operácie nádorov orbity a rozširujú sa protetické práce v 

zubnej technike. 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 

Ing. František Gyárfáš, CSc. z Katedry aplikovanej informatiky 

Je starostlivým vedúcim záverečných prác a výborným pedagógom. Svoje skúsenosti odovzdáva 

študentom v predmetoch rôznorodého záberu – extrémne programovanie, filozofia internetu či 

tvorivé písanie. Všetky do jedného sa stretávajú s veľmi pozitívnou odozvou študentov. 

doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky 

Je zanietenou vedkyňou i pedagógičkou, ktorá veľmi intenzívne komunikuje so študentmi – má s nimi 

pravidelné stretnutia o ich študijných problémoch. Jej prednášky v rámci biomedicínskej fyziky 

pokývajú široké spektrum problematík – od medicínskych prístrojov až po spracovanie dátových 

súborov. V študentských anketách je pravidelne hodnotená vysoko pozitívne. 

prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD., Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky 

Prednáša študentom rôznych odborov. Záverečné práce, ktoré vznikli pod jeho vedením, boli 

v mnohých prípadoch publikované v kvalitných zahraničných časopisoch. Mnohí jeho študenti 

úspešne pracujú v špičkových firmách, mnohí úspešne pôsobia na významných univerzitách. Okrem 

mnohých vedeckých publikácií je autorom veľmi kvalitnej a obľúbenej rozsiahlej učebnice Lineárna 

algebra a geometria: Cesta z troch rozmerov s presahmi do príbuzných odborov. 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

prof. ThDr. Anton Adam, PhD. Katedra dogmatickej teológie 

Je aktívnym účastníkom a organizátorom zahraničných i domácich vedeckých konferencií, 

pravidelným prispievateľom do domácich i zahraničných teologických časopisov, aktívne ako teológ 

vystupuje v masmediálnych komunikačných prostriedkoch, najmä v oblasti mariológie. Je 

popularizátorom náročných teologických tém pre širokú verejnosť. 
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Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. Inštitút kontextuálnej teológie  

Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa venuje problematike orientálnych cirkví. Zaoberá sa 

štúdiom sýrskej teológie a sýrsko-aramejským jazykom ako liturgickým jazykom týchto cirkví. Jeho 

práce vyšla v renomovanom vydavateľstve Harrassowitz. Do slovenčiny preložil knihu Martina 

Tamckeho – Kresťania v islamskom svete a pripravuje učebnicu sýrsko-aramejského jazyka. 

Fakulta managementu UK 

doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD., Katedra stratégie a podnikania 

Aktívne rozvíja kontakty so zahraničnými univerzitami v rámci pedagogickej i vedeckej činnosti, 

najmä s IESE Business School v Barcelone a Lille Catholic University. Je autorkou 65 publikácií a na 

ktoré je zaregistrovaných viac ako 285 citačných ohlasov s H indexom 10. V roku 2015 získal jej 

príspevok na medzinárodnej konferencii na Brunel University v Londýne ocenenie Best Paper 

Award. 

Mgr. Katarína Rentková, PhD., Katedra ekonómie a financií 

Od roku 2016 je predsedníčkou Asociácie doktorandov Slovenska. Získala ocenenie Best 

ENTRENOVA Conference Paper Award na ENTerprise Research InNOVAtion Conference v 

Chorvátsku. Aktívne prispela k organizácii medzinárodnej vedeckej konferencie SEAM 2018. 

Participuje tiež na projektoch zameraných na propagáciu štúdia na fakulte medzi stredoškolskými 

študentami.  

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc., Katedra marketingu 

Výsledkom jej aktívneho pôsobenia je kreovanie nových predmetov pre magisterský stupeň štúdia, 

Strategický marketing či Cestovný ruch a Manažment partnerských vzťahov pre doktorandský stupeň 

štúdia. Pod jej vedením úspešne absolvovalo svoje štúdium osem doktorandov. 

Fakulta sociálnych a ekonomických UK 

doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD., Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov 

Je rešpektovanou odborníčkou na otázky vnímania Slovenskej republiky v Európskej únii a 

spoluautorkou brandingu Slovenskej republiky. Významne prispieva k pochopeniu európskej agendy 

jednotlivcami na Slovensku. Podporuje záujem študentov o výskumy verejnej mienky a politickej 

participácie, rozvíja ich kritické myslenie, ale aj využívanie štatistických metód a informačných 

technológií pri sociologických prieskumoch. 


