




Úvod
Milá študentka, milý študent,

vitaj na najstaršej, najväčšej a najlepšej vysokoškolskej inštitúcii na 
Slovensku, na svojej alma mater, na Univerzite Komenského v Brati-
slave. Blahoželáme Ti k prijatiu na vysokoškolské štúdium a želáme 
Ti veľa úspechov v štúdiu na Tvojej fakulte.

V rukách práve držíš univerzitného sprievodcu určeného (nielen) pre 
Tvoj prvý rok štúdia, ktorý by Ti mal pomôcť zorientovať sa v škole, 
poradiť čo a ako funguje, na koho sa máš obrátiť, kde sa dobre najesť, 
požičať si skriptá a pod.

Elektronickú verziu nájdeš na webovej stránke študentskej čas-
ti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave  
(www.uniba.sk/scas).

Všetko dobré praje

študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave



„Milé študentky a milí 
študenti, milí prváci,
sprievodca, ktorého držíte 
v rukách, tiež svedčí o tom, že sme 
tu pre študentov, pre vás, ktorí 
sa ešte len rozhliadate v novom 
prostredí vysokoškolského 
štúdia. Verím, že vám pomôže 
k lepšej orientácii a úspešnému 
študijnému štartu. 

O necelé dva roky si už spoločne 
pripomenieme sté výročie 
založenia Univerzity Komenského 
v Bratislave. Tradícia je jedným 
zo základných atribútov našej 
univerzity, ktorá vychovala 
približne 200 000 absolventov. 
Mnohí z nich patria k národnej 
elite a pôsobia na rozhodujúcich 
významných politických, 
spoločenských, manažérskych 
či vedeckých postoch. Čoraz 
častejšie sa k nim pridávajú 
aj naši zahraniční absolventi 
a aj týmto spôsobom sa naša 
akademická rodina stáva rodinou 
svetovou. Takmer 100 rokov 
štúdia na UK je dosť dlhou dobou 
na to, aby generácie ostrieľaných 
pedagógov a osobností zvučných 
mien odskúšali obsah a metódy 
vzdelávania na generáciách 
študentov. Tí sú aktívnou súčasťou 
a tvorivo sa podieľajú na procese 
výskumu a výučby profitujúc 
z bohatého výberu študijných 
programov a využívajúc 
rozmanitosť našich trinástich 
fakúlt.

 

Som presvedčený, že ste sa  
rozhodli pre našu univerzitu 
správne. Radíme sa k 
vysokým školám  s najnižšou 
nezamestnanosťou absolventov, 
pričom absolventi vybraných 
fakúlt UK patria aj k najlepšie 
finančne odmeňovaným po 
nástupe do praxe. Zo všetkých 
vysokých škôl na svete sa 
UK pohybuje na hranici 2% 
najlepších. Môže to byť aj 
vaša vizitka úspešnosti a aj vy 
môžete prispieť k dosiahnutiu 
ešte lepších výsledkov, a tak 
aj k ďalšiemu naplneniu našej 
konkurencieschopnosti.

Sme výskumnou univerzitou, kde je 
štúdium neodmysliteľne prepojené 
s vedou, ale aj umeleckou 
tvorbou. To umožňuje študentom 
aktívnu účasť na špičkových 
vedeckovýskumných projektoch 
a využívanie vedeckých pracovísk 
so špičkovými technologickými 
zariadeniami. Dlhodobo tiež 
podporujeme doktorandov a 
mladých výskumníkov špeciálnou 
univerzitnou grantovou schémou. 
Prvé skúsenosti so špičkovým 
výskumom môžete získať 
zapojením sa do práce výskumných 
tímov v podobe študentskej 
vedeckej činnosti. Náš nový 
Vedecký park UK je komplexným 
výskumným inkubátorom 
pre univerzitu aj pre firmy zo 
súkromného sektora podnikajúce 
vo vedecko-technickej oblasti. 
Ponúka príležitosť saturovať  
neexistujúci univerzitný kampus 
a maximalizovať vedeckú a  
výskumnú spoluprácu.



Chcel by som vás povzbudiť, 
aby ste sa zapojili do študijnej 
mobility v rámci programu 
Erasmus+. UK je zaradená 
do akademického systému 
európskych univerzít a poskytuje 
najvýznamnejší potenciál 
na získanie medzinárodnej 
skúsenosti našim, ale recipročne 
aj zahraničným študentom 
na Slovensku. Každý štvrtý 
zahraničný študent na Slovensku 
študuje na našej univerzite a 
zahraniční študenti tvoria viac 
ako 10 % našich študentov. 
Využívajte v maximálnej miere 
prostredie internacionálnosti 
a multikultúrnosti, ktoré naša 
univerzita ponúka. Aj v podobe 
prednášok významných 
európskych a svetových osobností, 
predstaviteľov renomovaných 
univerzít i diplomatického a 
politického života. Sú medzi nimi 
nobelisti či nositelia Pulitzerovej 
ceny a hrdí sme aj na zoznam 121 
čestných doktorov UK. Môžem 
vám garantovať, že sa tu stretnete 
s množstvom zaujímavých 
ľudí, atraktívnych predmetov a 
skvelých pedagógov.

Otvorenosť univerzity voči 
spoločnosti, verejnosti, ale 
predovšetkým voči študentom 
prezentujú aj podujatia ako 
študentský festival AmosFest, 
Univerzitná regata, Noc  
výskumníka a ďalšie. Patria 
medzi ne aj charitatívne a iné 
dobročinné aktivity so zapojením 
sa našich študentov, ako napríklad 
už osem ročníkov Univerzitnej  
 
 
 
 
 

kvapky krvi. Je príznačné, že 
nové logo k 100. výročiu UK 
má svoj pôvod v súťaži takmer 
600 výtvarných návrhov našich 
študentov. To všetko prispieva 
k vytváraniu spoločného ducha 
a značky UK.

Pozývam vás podieľať sa na ňom 
a želám vám vykročenie do štúdia 
šťastnou nohou.”

Karol Mičieta
rektor UK



Univerzita a jej súčasti
Univerzita
Univerzita Komenského v Bra-
tislave (UK) je najstaršou a naj-
väčšou vysokou školou v Sloven-
skej republike. Vznikla v roku 
1919 a nadväzuje na univerzitné 
tradície Academie Istropolita-
ny, založenej v Bratislave v roku 
1465 uhorským kráľom Matejom 
Korvínom. Od svojho vzniku za-
ujíma popredné miesto v národ-
nom systéme vysokoškolského 
vzdelávania a stala sa medziná-
rodne uznávaným centrom vedy 
a výskumu. Ako najkomplex-
nejšie vybudovaná univerzita 
klasického typu v Slovenskej re-
publike si uchováva postavenie 
národnej univerzity. 

Univerzita Komenského v Bra-
tislave má 13 fakúlt, na ktorých 
ročne študuje na všetkých stup-
ňoch štúdia viac ako 24 000 štu-
dentov, z toho viac ako 20 000 
v dennej forme štúdia. Štúdium 
na najstaršej slovenskej univer-
zite sa teší aj záujmu študentov 
zo zahraničia – UK navštevuje 
2 600 zahraničných študentov 
z viac ako 70 krajín sveta. Novo-
prijatí študenti si podľa svojho 
záujmu môžu vybrať z pestrej 
ponuky niekoľkých stoviek štu-
dijných programov. 

 
Univerzita Komenského v Brati-
slave je tiež významnou vedeckou 
inštitúciou. Podieľa sa na špičko-
vom výskume v rôznych vedných 
oblastiach. Je tiež riešiteľom sto-
viek domácich i medzinárodných 
vedeckovýskumných projektov. 
Na univerzite pôsobí 26 špičko-
vých vedeckých tímov (z 54 pôso-
biacich na slovenských vysokých 
školách). Univerzita Komenského 
sa pravidelne umiestňuje v ce-
losvetových rebríčkoch najlepších 
univerzít sveta.

 

 
 
 
 
 
 
 



Fakulty
Lekárska fakulta UK  
(LF UK) 

Súčasne so založením UK v roku 
1919 začala svoju činnosť aj naj-
staršia z fakúlt UK - lekárska fa-
kulta. Počas prvých piatich rokov 
jej pôsobenia boli otvorené iba 
klinické ročníky. Od školského 
roku 1924/1925 začali fungovať 
všetky ročníky medicínskeho 
štúdia. Do roku 1945 sa sformo-
vala väčšina existujúcich odbo-
rov. V rokoch 1939 - 1952 

zabezpečovala fakulta aj výcho-
vu farmaceutov. Významnou 
mierou sa podieľala na zakla-
daní ďalších lekárskych fakúlt 
na Slovensku. Dnes je medziná-
rodne uznávaná a vyhľadávaná 
vedeckovýskumná a vzdelávacia 
inštitúcia, ktorá poskytuje vzde-
lávanie v študijných programoch 
všeobecné a zubné lekárstvo. 

www.fmed.uniba.sk

dekan fakulty: 
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

sídlo fakulty:  
Špitálska 24, 813 72 Bratislava 



Právnická fakulta UK  
(PraF UK)   

Právnická fakulta vznikla v roku 
1921 a bola dobudovaná v prie-
behu prvých dvoch desaťročí. 
Pôsobili na nej veľké právnické 
osobnosti a vychovala generácie 
vyspelých právnikov pre právnu 
teóriu, právnu prax a politiku. 

 
Ako najväčšia slovenská právnic-
ká fakulta predstavuje vrcholné 
centrum právnych vied a práv-
nického vzdelávania v Slovenskej 
republike.

www.flaw.uniba.sk

dekan fakulty:    
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

sídlo fakulty:   
Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 
810 00  Bratislava 1



Filozofická fakulta UK  
(FiF UK)     

Je jednou z najstarších fakúlt 
UK. Vznikla v roku 1921 za ak-
tívnej pomoci profesorov Karlo-
vej Univerzity. Okrem výchovy 
stredoškolských profesorov dala 
Slovensku aj prvých profesio-
nálnych vedeckých pracovníkov 
spoločenskovedných disciplín. 

 
Dnes pripravuje kvalifikovaných 
odborníkov v oblasti humanit-
ných a spoločenských vied a fi-
lologických štúdií. Niektoré z jej 
študijných programov sú na Slo-
vensku jedinečné.

 

www.fphil.uniba.sk

dekan fakulty:  
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

sídlo fakulty: 
Gondova 2, P. O. BOX 32,  
814 99  Bratislava



Prírodovedecká fakulta UK  
(PriF UK)           

Zákon o vzniku UK v roku 1919 
zakotvil aj vznik prírodovedec-
kej fakulty. Stalo sa tak až v roku 
1940, kedy začala svoju činnosť. 
Vďaka rýchlemu rozvoju prírod-
ných vied sa už v priebehu šesť-
desiatych rokov rozvíjala väčšina 
základných odborných disciplín. 

 
Je najväčšou prírodovedeckou 
fakultou na Slovensku, ktorá po-
skytuje štúdium v odboroch bio-
lógia, chémia, geológia, geografia, 
environmentalistika a učiteľstvo 
prírodovedných predmetov.

www.fns.uniba.sk

 
dekan fakulty:    
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

sídlo fakulty:    
Ilkovičova 6, Mlynská dolina,  
842 15 Bratislava



Pedagogická fakulta UK  
(PdF UK)  

Vysokoškolské štúdium pedagó-
gov je spojené so vznikom peda-
gogickej fakulty roku 1946. Už 
v roku 1949 sa otvorili pobočky 
tejto fakulty v Banskej Bystrici 
a Košiciach. Reorganizáciou pe-
dagogického štúdia prešla vý-
chova učiteľov na Vysokú školu 
pedagogickú a vyššie pedagogic-
ké školy, neskôr na pedagogické 
inštitúty. 

 
Súčasťou UK sa pedagogická 
fakulta stala opäť v roku 1964, 
kedy sa Pedagogický inštitút 
v Trnave pretvoril na Pedagogic-
kú fakultu UK. V roku 1986 bola 
presunutá do Bratislavy. Pedago-
gická fakulta UK pripravuje pro-
fesionálov pre pracovné pozície 
v oblasti školstva a sociálnych 
služieb, zároveň rozvíja študijné 
programy, vedu a výskum v ob-
lasti pedagogických, humanit-
ných a spoločenských vied.

 
 
www.fedu.uniba.sk

dekanka fakulty:   
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

sídlo fakulty:   
Račianska 59, 813 34  Bratislava



Farmaceutická fakulta UK  
(FaF UK)  

Farmaceutická fakulta bola za-
ložená v roku 1952. Jej vzniku 
predchádzalo zriadenie dvojroč-
ného (1939), trojročného (1940) 
a štvorročného (1948) štúdia 
na Lekárskej fakulte UK. Po zlú-
čení s farmaceutickou fakultou 
v Brne bola v rokoch 1960 - 1969 
jedinou celoštátnou fakultou 
vtedajšieho Československa. 

 
Toho času ako jediná fakulta 
svojho druhu na území Slovenska 
vychováva originálnych odbor-
níkov na liečivá integrovaním 
poznatkov z prírodovedných, 
medicínskych i špecifických far-
maceutických vied.

www.fpharm.uniba.sk

dekan fakulty:  
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

sídlo fakulty:  
Odbojárov 10, 832 32  Bratislava

 



Fakulta telesnej výchovy 
a športu UK  
(FTVŠ UK)  

Štúdium učiteľov telesnej výcho-
vy na UK sa začalo v roku 1939 
na Telovýchovnom ústave, ktorý 
bol pričlenený k filozofickej fa-
kulte. Súčasne s reorganizáciou 
pedagogického štúdia sa od roku 
1946 presunula aj výučba teles-
nej výchovy na novozriadenú pe-
dagogickú fakultu. 

 
 
Až v roku 1960 vznikol Inštitút 
telesnej výchovy a športu UK 
premenovaný v roku 1965 na Fa-
kultu telesnej výchovy a športu. 
FTVŠ UK ako najstaršie a jediné 
výučbové zariadenie svojho dru-
hu pripravuje kvalifikovaných 
odborníkov v oblasti telesnej vý-
chovy a športu.

www.fsport.uniba.sk

dekan fakulty:  
doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

sídlo fakulty: 
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, 
814 69  Bratislava 



Jesseniova lekárska  
fakulta UK (JLF UK) 

Na základe dlhoročných tradícií 
martinskej nemocnice mohlo za-
čať v roku 1962 v Martine svoju 
činnosť detašované pracovisko 
lekárskej fakulty. Už v roku 1966 
boli otvorené všetky ročníky štú-
dia všeobecného lekárstva. Z tej-
to pobočky vznikla v roku 1969 
samostatná Lekárska fakulta UK 
v Martine. Na Jesseniovu LF UK 
sa premenovala v roku 1991. 

 
 
 
Fakulta si dlhodobo udržiava 
prvenstvo v skupine lekárskych 
a zdravotníckych vied v rankin-
govom hodnotení slovenských 
vysokých škôl, poskytuje štú-
dium v študijných programoch 
všeobecné a zubné lekárstvo, nele-
kárskych študijných programoch 
ošetrovateľstvo, pôrodná asisten-
cia a verejné zdravotníctvo.

 
www.jfmed.uniba.sk

dekan fakulty:    
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

sídlo fakulty 
Malá Hora 4A, 036 01  Martin 
 



Fakulta matematiky, fyziky  
a informatiky UK (FMFI UK)

Rýchly rozvoj prírodných vied si 
vyžiadal vyčlenenie matematic-
ko-fyzikálnych disciplín z príro-
dovedeckej fakulty a vytvorenie 
samostatnej Matematicko-fy-
zikálnej fakulty v roku 1980. 
Fakulta vychováva odborníkov 
v oblasti matematiky, fyziky, in-
formatiky a učiteľstva.

 
 
 
Dnes je podľa Akademickej ran-
kingovej a ratingovej agentúry 
najlepšou fakultou s prírodoved-
ným zameraním na Slovensku, 
ktorej hlavným poslaním je roz-
voj vedeckého poznania v mate-
matike, fyzike a informatike.

 
www.fmph.uniba.sk

dekan fakulty:  
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

sídlo fakulty: 
Mlynská dolina - F1,  
842 48  Bratislava



Rímskokatolícka cyrilometod-
ská bohoslovecká fakulta UK  
(RKCMBF UK)

Rímskokatolícka bohoslovecká 
fakulta bola zákonom zriadená 
už v roku 1919, ale k jej založeniu 
došlo až v roku 1936. Súčasťou 
univerzity sa stala v roku 1940. 
V roku 1950 prešla pod správu 
ministerstva kultúry. Do zväzku 
UK opätovne vstúpila 1. 8. 1990. 

Fakulte sú organizačne pričlene-
né pedagogické pracoviská pri 
kňazských seminároch v Brati-
slave, Nitre, Badíne. Patrí k naj-
väčším vzdelávacím inštitúciám 
v oblasti katolíckej teológie na 
Slovensku a pripravuje teológov 
predovšetkým pre kňazské po-
volanie.

 
www.frcth.uniba.sk

dekan fakulty:  
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

sídlo fakulty: 
Kapitulská 26, 814 58  Bratislava



Evanjelická bohoslovecká  
fakulta UK  
(EBF UK)

V roku 1919 bola vytvorená 
z bývalej Teologickej akadémie 
prvá slovenská Vysoká škola te-
ologická evanjelickej a. v. cirkvi 
na Slovensku. V roku 1939 bola 
premenovaná na Slovenskú bo-
hosloveckú fakultu, existovala 
však stále mimo UK. Jej súčasťou 
sa stala až 1. 7. 1990. 

 
 
Fakulta poskytuje štúdium vo 
viacerých teologických progra-
moch, ako napríklad evanjelic-
ká teológia, ktorý je základným 
článkom prípravy duchovných 
pre Evanjelickú cirkev, a. v. na 
Slovensku a v zahraničí.

 
www.fevth.uniba.sk 

dekan fakulty:   
doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

sídlo fakulty: 
Bartókova 8, 811 02  Bratislava  



Fakulta managementu UK  
(FM UK)

Po novembri 1989 sa otvorili 
možnosti rozvoja nových ved-
ných odborov, ktoré sa premietli 
na UK v roku 1991 aj do vzniku 
novej fakulty - Fakulty manage-
mentu UK. 

 
Dnes vychováva absolventov 
s výborným uplatnením v mana-
žérskych pozíciách na všetkých 
stupňoch riadenia v štátnej i sú-
kromnej sfére doma i v zahra-
ničí. Od roku 2009 je ako jediná 
slovenská fakulta vyhodnotená 
nezávislou rankingovou agentú-
rou EDUNIVERSAL ako Excellent 
Business School.

 
 
www.fm.uniba.sk

dekan fakulty:    
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

sídlo fakulty:  
Odbojárov 10, P. O. BOX 95,   
820 05  Bratislava



Fakulta sociálnych  
a ekonomický vied 
(FSEV UK)

V roku 2002 vznikla nová, naj-
mladšia fakulta - Fakulta sociál-
nych a ekonomických vied UK. Jej 
základným poslaním je rozvíjať 
teoretické poznanie a jeho apli-
kácie v oblasti ekonómie a terito-
riálnych štúdií, európskych 

 

 
štúdií a medzinárodných vzťa-
hov, sociálnej antropológie, ve-
rejnej politiky a ekonómie, ako 
aj sociálnej a pracovnej psycho-
lógie.

www.fses.uniba.sk

dekanka fakulty:   
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

sídlo fakulty: Mlynské luhy 4, 
821 05  Bratislava   



Ďalšie vybrané súčasti UK

Centrum ďalšieho  
vzdelávania UK (CĎV UK)  

Jeho hlavnou činnosťou je posky-
tovanie služieb vo forme ďalšie-
ho vzdelávania predovšetkým 
pre absolventov bakalárskeho, 
magisterského, inžinierskeho, 
doktorského a doktorandského 
štúdia v súlade so zákonom  č. 
386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelá-
vaní a o zmene zákona NR SR č. 
387/1996 Z. z. o zamestnanos-
ti v znení neskorších predpisov. 
Útvar pre jazykovú a odbornú 
prípravu (ÚJOP) už od roku 1960 
zabezpečuje výučbu slovenčiny 
ako cudzieho jazyka a profilo-
vých odborných predmetov pre 
zahraničných študentov, ktorí 
sa pripravujú na riadne vysoko-
školské štúdium na Slovensku.

www.cdv.uniba.sk

PaedDr. Janka Chládecká, PhD., 
riaditeľka

Sídlo:  
Odbojárov  10/a,  
831 04 Bratislava

Vysokoškolský internát  
Družba UK  (VI Družba UK) 

Jeho hlavným poslaním je na-
plnenie úlohy ubytovacieho,  
sociálneho a výchovného zaria-
denia najmä pre študentov UK 
a zároveň zabezpečenie vhod-
ných podmienok pre ich štúdium, 
telesnú a duševnú regeneráciu, 
podporovanie ich záujmovej 
činnosti, spoločenského, kultúr-
neho a športového života. Ďalej 
zabezpečuje stravovanie študen-
tov a zamestnancov univerzity, 
prípadne zamestnancov iných 
organizácií, ubytovanie lektorov, 
zamestnancov univerzity a tre-
tích osôb.

www.druzba.uniba.sk

Mgr. Ivan Daňo,  
riaditeľ

Sídlo:  
Botanická 25,  
842 14 Bratislava



Vysokoškolské mesto  
Ľ. Štúra – Mlyny UK  
(VM Ľ. Štúra - Mlyny UK)

Jeho hlavným poslaním je po-
skytovanie ubytovania a stravo-
vania najmä pre študentov UK 
a zároveň zabezpečovanie vhod-
ných podmienok pre ich štúdium, 
telesnú a duševnú regeneráciu,  
podporovanie ich záujmovej čin-
nosti, spoločenského, kultúrne-
ho a športového života. V rámci 
podnikateľskej činnosti počas 
letných prázdnin zabezpečuje 
ubytovanie a stravovanie pre 
tretie osoby.

www.mlyny.uniba.sk

Mgr. Róbert Gula, MBA, MSc, 
riaditeľ

Sídlo:  
Staré Grunty 36,  
841 04  
Bratislava

Akademická knižnica UK  
(AK UK) 

Je vedeckoinformačným, biblio-
grafickým, koordinačným, po-
radenským a metodickým  pra-
coviskom UK, ktoré poskytuje 
knižničné služby fakultám, sú-
častiam a pracoviskám UK, prí-
padne aj ďalším tretím osobám. 
Komplexne zabezpečuje odbor-
né činnosti na úseku správy, 
spracúvania a sprístupňovania 
knižničných fondov, spolupracu-
je pri tvorbe a aplikácii medzi-
národných a národných  noriem 
a štandardov. Poskytuje  knižnič-
no-informačné služby najmä re-
gistrovaným používateľom – uči-
teľom, vedeckým pracovníkom, 
doktorandom a študentom UK.

www.uniba.sk > Univerzita 
Komenského > O univerzite > 
Fakulty a ďalšie súčasti > Akade-
mická knižnica UK

PhDr. Daniela Gondová,  
riaditeľka

Sídlo:  
Šafárikovo nám. 6,  
814 99 Bratislava



Botanická záhrada UK  
(BZ UK) 

Je vedeckovýskumným a kultúr-
no-výchovným pracoviskom UK. 
V oblasti vedeckovýskumnej prá-
ce realizuje  výskum sledovania 
vplyvu vonkajších faktorov na 
flóru a vegetáciu na území Slo-
venska, resp. Západných Karpát, 
študuje a objasňuje taxonomickú 
identitu populácií vyšších rastlín 
a rastlinných spoločenstiev  na 
území Slovenska, resp. Západ-
ných Karpát, pestuje, rozmno-
žuje a udržiava vzácne, miznúce 
a ohrozené druhy. V oblasti vý-
chovno-vzdelávacej zabezpečuje 
úlohy pre proces výučby v oblas-
ti botaniky pre Prírodovedeckú 
fakultu UK, stredné a odborné 
školy, základné  školy  ako aj iné 
pracoviská, vrátane prednáško-
vej činnosti. V oblasti odbornej 
činnosti zabezpečuje pestova-
nie a udržiavanie rastlinných 
zbierok, zabezpečuje lektorské 
služby, poradenskú a expertíznu 
činnosť pre  verejnosť  a organi-
zácie.

www.uniba.sk > Univerzita Ko-
menského > O univerzite > Fakul-
ty a ďalšie súčasti > Botanická 
záhrada UK

RNDr. Jaroslav Bella,  
riaditeľ

Sídlo: Botanická 3,  
841 04 Bratislava

Psychologická poradňa UK  
(PP UK) 

Je súčasť UK, ktorá poskytuje 
študentom UK psychologické 
poradenské služby formou indi-
viduálneho, párového, prípadne 
skupinového poradenstva, zame-
rané najmä na študijné a vzťa-
hové problémy, existenciálne 
problémy, otázky sebapoznania 
a optimalizácie životného sme-
rovania vysokoškolákov. Podľa 
kapacitných  možností poskytuje 
služby aj študentom iných VŠ.

www.uniba.sk > Univerzita Ko-
menského > Služby > Psycholo-
gická poradňa

PhDr. Ivan Rapoš,  
vedúci poradne

Sídlo: Vysokoškolské mesto  
Ľ. Štúra – Mlyny UK,  
Staré grunty 36, Átriový dom R,  
842 25 Bratislava



Vydavateľstvo UK 

Zabezpečuje vydavateľskú čin-
nosť v rozsahu vydavateľského 
oprávnenia univerzity, výrobnú 
a obchodnú činnosť zameranú 
na publikovanie výsledkov ve-
deckej a pedagogickej činnosti 
a na zabezpečenie študijnej  lite-
ratúry. Na základe požiadaviek 
jednotlivých fakúlt a súčastí UK 
zabezpečuje po organizačnej, re-
dakčnej a polygrafickej stránke 
vydávanie študijnej literatúry, 
monografií, titulov radu Acta fa-
cultatis a ďalších zborníkov ve-
deckých prác. Okrem toho zabez-
pečuje polygrafické spracovanie 
študijných programov, a ďalších 
tlačovín, potrebných na organi-
začné zabezpečenie chodu uni-
verzity, jej prezentácie na verej-
nosti a informovanosti o nej.  

www.uniba.sk > Univerzita Ko-
menského > O univerzite > Fa-
kulty a ďalšie súčasti > Vydava-
teľstvo UK

Mgr. Agáta Jurášková,  
riaditeľka

Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 
P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1

Vedecký park UK (UVP UK)

V univerzitnom komplexe v Mlyn-
skej doline vyrástla moderná ar-
chitektonicky zaujímavá budova 
nového vedeckého parku UK. Je 
platformou na vytváranie inova-
tívnych riešení reflektujúcich aj 
potreby trhu a budúceho smero-
vania EÚ. VP UK vznikol s cieľom 
zvýšiť inovatívnu atraktívnosť 
Slovenska. Svojimi aktivitami 
prepája akademicko-vedeckú 
sféru s industriálnou a štátnou 
a ako funkčná platforma umož-
ňuje vytvárať a prinášať nové 
inovatívne riešenia. VP UK je za-
meraný na oblasti biomedicíny, 
biotechnológie, enviro-medicíny 
a sociálnych výziev. 

www.uvp.uniba.sk

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,  
riaditeľ

Sídlo: Ilkovičova 8,  
841 04 Bratislava

 



Vedenie UK
Na čele univerzity stojí rektor. 
Rektor je štatutárnym orgánom 
univerzity, riadi ju, koná v jej 
mene  a zastupuje ju navonok. 
Rektor za svoju činnosť zodpo-
vedá Akademickému senátu UK, 
ak zákon o vysokých školách ne-
ustanovuje inak. V roku 2015 bol 
do funkcie rektora prezidentom 
SR Andrejom Kiskom vymeno-
vaný prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD., ktorý zastáva post rektora 
už druhé funkčné obdobie.

 
Vedenie UK je stálym poradným 
orgánom rektora.  
Členmi vedenia UK sú rektor, 
prorektori a kvestor.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
prorektor UK pre 
vedeckovýskumnú

činnosť a doktorandské štúdium

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prorektorka UK pre študijné veci

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
prorektor UK pre informačné

technológie

Ing. Monika Tarabová
kvestorka UK

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
prorektorka UK pre medzinárodné 

vzťahy

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
prorektor UK pre rozvoj

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
prorektor UK pre legislatívu



Akademický senát UK
Akademický senát UK sa skladá 
zo 66 volených zástupcov aka-
demickej obce UK. Člení sa na za-
mestnaneckú a študentskú časť 
akademickej obce fakulty. Každú 
fakultu reprezentujú traja zá-
stupcovia zamestnaneckej a dva-
ja zástupcovia študentskej časti. 
Členov zamestnaneckej časti 
akademickej obce UK pôsobia-
cich na súčastiach UK, ktoré nie 
sú fakultami, zastupuje v Akade-
mickom senáte UK jeden zástup-
ca. Funkčné obdobie členov AS 
UK je štvorročné.

Akademický senát UK a jeho čle-
novia zodpovedajú za svoju čin-
nosť akademickej obci UK. Pri 
výkone svojej funkcie sú členovia 
senátu viazaní len svojím sve-
domím, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a platnými 
vnútornými predpismi UK, pri-
čom dbajú na záujmy UK ako cel-
ku.

Na každej fakulte pôsobí aj fa-
kultný akademický senát. Ten 
je orgánom akademickej samo-
správy na úrovni fakulty. Jeho 
zloženie a činnosť nájdeš na we-
bových stránkach Tvojej fakulty.

Študentská časť AS UK má 26 
členov. Každú fakultu UK zastu-
pujú v AS UK dvaja zástupcovia 
študentskej časti jej akademickej 
obce. Pre účely volieb do AS UK 
tvorí celá študentská časť akade-
mickej obce fakulty jeden  

 
 
 
volebný obvod. Študentská 
časť AS UK pracuje formou ne-
formálnych pracovných stretnutí 
jej členov alebo formou zasadnutí. 
Zasadnutia študentskej časti AS 
UK sú verejné. Študentskú časť AS 
UK zastupujú navonok a jej prácu 
organizujú a riadia dvaja pod-
predsedovia AS UK zo študentskej 
časti AS UK.  
 
Zoznam členiek a členov štu-
dentskej časti Akademického 
senátu UK nájdeš na webovej 
stránke uniba.sk/scas. 
 
predseda AS UK:  
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

podpredsedovia AS UK: 
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 
Bc. Daniel Zigo 
Mgr. Róbert Zsembera 
 
tajomník AS UK: 
RNDr. Róbert Kysel, PhD.

členovia predsedníctva 
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 
Mgr. Andrea Figulová, PhD. 
Mgr. Gašpar Fronc 
prof. PhDr. František Gahér, CSc. 
Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. 
doc. Mgr. Mirosav Vavák, PhD.



Študentské časti (komory) akademických senátov fakúlt UK

Na fakultnej úrovni Tvoje záujmy obhajujú a Teba zastupujú členky 
a členovia študentskej časti akademického senátu Tvojej fakulty. Zá-
roveň sú aj v úzkom kontakte s vedením fakulty. Menný zoznam vrá-
tane kontaktov na členky a členov nájdeš na webovej stránke Tvojej 
fakulty v časti venovanej akademickému senátu. V prípade potreby 
ich neváhaj kontaktovať. 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ)        

Najvyšším zastupiteľským orgánom študentov na Slovensku je Štu-
dentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ). Jej úlohou je hájiť záujmy vyso-
koškolských študentov, čiže aj tie Tvoje. Spolu s Radou vysokých škôl 
a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány 
reprezentujúce vysoké školstvo na Slovensku. Je nezávislým a samo-
statným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrov-
ni a ako člen Európskej únie študentov aj na úrovni medzinárodnej. 
ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na 
Slovensku.

Na webovej stránke univerzity  (www.uniba.sk >  Univerzita Komen-
ského > O univerzite > Orgány UK > Akademický senát UK > Zástup-
covia UK v reprezentáciách VŠ) nájdeš zoznam delegátov UK za jed-
notlivé fakulty v ŠRVŠ. 

www.srvs.sk e-mail: srvs@srvs.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Študentské organizácie na UK

Univerzita Komenského podpo-
ruje aktivizáciu študentov v zá-
ujmových združeniach, spolkoch 
a organizáciách, ktoré pôsobia či 
už priamo pri univerzite alebo jej 
súčastiach. Ponúkame ti zoznam 
vybraných študentských organi-
zácií na UK. Ak Ťa niektorá oslo-
vila, určite ju kontaktuj a zapoj 
sa do jej aktivít. 

Slovenský spolok študentov 
farmácie (SSŠF) 

Myšlienka a ciele spolku

Ako organizácia reprezentujúca 
študentov farmácie na Sloven-
sku si každodenne dávame za 
cieľ zlepšovať mimoškolské akti-
vity na našej fakulte a podporo-
vať budúcich farmaceutov v ich 
osobnostnom a profesionálnom 
rozvoji. A nielen to.

Organizačná štruktúra

SSŠF je organizácia zložená zo 
študentov, pripravujúca aktivity 
pre študentov a práve preto ce-
lou hnacou silou spolku je ľudský 
faktor. Z organizačného hľadiska 

sa členíme na Správnu radu, Do-
zornú radu a SSŠF Tím.

SSŠF sa delí na štyri sekcie, ktoré 
prinášajú mnoho projektov a ak-
tivít na pôdu našej fakulty. 

Sú to: sekcia vzdelávanie (Týž-
deň farmaceutického vzdelá-
vania a kariéry, Kariérne dni 
farmaceutov, Chcem viac, Cli-
nical Skills Event, Public Heal-
th kampane, biochemické me-
rania,...),  zahraničie (Student 
Exchange Programme, Twin-
net, svetové a európske kon-
gresy, Slovak-Polish- Czech Le-
adership Camp,...), kultúra a 
spoločenské aktivity (Beánia, 
Tabletka, Pharmapárty, Team-
building, Futsal turnaje,...), pub-
likácie (Farmakoviny, články v 
odborných periodikách,...).

SSŠF vo svete

Vďaka plnému členstvu v Phar-
maceutical Students‘ Federation 
(IPSF) a European Pharmaceuti-
cal Students‘ Association (EPSA) 
majú naši členovia možnosť vy-
cestovať do zahraničia v rámci 
výmenného pobytu (SEP) alebo 
sa môžu zúčastniť farmaceutic-
kých kongresov v rôznych kraji-
nách sveta.

www.sssf.sk



Martinský klub medikov 
(MKM) 

záujmové združenie študentov 
JLF UK za účelom zabezpečo-
vania plnohodnotného spolo-
čenského života a duchovného 
rozvoja študentov, čo je popri od-
bornom vzdelaní nevyhnutným 
predpokladom rozvoja osobnosti 
budúceho lekára. Cieľom klubu je 
všestranne napomáhať rozvoju 
spoločenského života študentov 
na báze kultúrnej, záujmovej, 
športovej a vedeckej činnosti.   

mkm@jfmed.uniba.sk

ELSA Bratislava 

vznikla na pôde Právnickej fa-
kulty Univerzity Komenského 
v Bratislave v roku 1990 je naj-
staršou a jednou z piatich lokál-
nych skupín ELSA na Slovensku. 
ELSA (The European Law Stu-
dents‘ Association) je nezávislá, 
nepolitická, nezisková, stavov-
ská organizácia združujúca viac 
ako 30 000 študentov a mladých 
právnikov v 35 krajinách Európy 
a vo viac ako 200 lokálnych sku-
pinách. 

ba.elsa.sk  
board.ba@elsa.sk

Slovenský spolok študentov 
zubného lekárstva (SSŠZL) 

združenie študentov zubného 
lekárstva. Miestnu organizáciu 
tvoria všetci členovia SSŠZL štu-
dujúci na Lekárskej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave. 

www.ssszl.sk

Spolok J. M. Hurbana  

v súčasnosti je spolok Jozefa 
Miloslava Hurbana slobodným 
združením študentov, ktoré 
sídli v budove Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. 
Medzi jeho aktivity patrí najmä 
organizovanie celofakultných 
podujatí a vydávanie časopisu 
Evanjelický teológ, ktorý je odo-
sielaný do cirkevných zborov na 
Slovensku.

www.fevth.uniba.sk/o-fakulte/
spolok-jm-hurbana

Bratislavský spolok medikov 
(BSM) 

spolok pokračuje v tradícii Spol-
ku medikov založeného v roku 
1920. Je združením študentov 
medicíny na Lekárskej fakulte 



UK zložený z vyše 300 členov. 
Spolok podporuje študentov me-
dicíny v ich štúdiu a osobnost-
nom raste. 

www.bsm.sk 

Spevácky zbor COMENIUS 

svoju činnosť obnovil v ak. r. 
2008/2009. Počas svojej existen-
cie v rokoch 1991 – 2002 získal 
na domácich a medzinárodných 
interpretačných súťažiach a fes-
tivaloch celkom 38 ocenení, čím 
sa stal jedným z najúspešnejších 
vysokoškolských speváckych 
zborov na Slovensku. Členmi 
speváckeho zboru sú študenti 
Katedry hudobnej výchovy PdF 
UK. Umeleckým vedúcim a diri-
gentom speváckeho zboru Come-
nius je doc. PaedDr. Sergej Miro-
nov, CSc.

Folklórny súbor GYMNIK  
 
patrí na Slovensku medzi po-
predné vysokoškolské folklórne 
súbory. Vznikol v roku 1964 na 
podnet odbornej asistentky pani 
Hedy Šimonekovej pri Fakulte 
telesnej výchovy a športu UK 
v Bratislave. V súbore sa stretá-
vajú študenti Univerzity Komen-
ského i ďalších bratislavských 

stredných a vysokých škôl, kto-
rí sem prichádzajú študovať zo 
všetkých kútov Slovenska. Súbor 
je pravidelným účastníkom via-
cerých slovenských i zahranič-
ných folklórnych festivalov. 

www.gymnik.sk 

EGEA Bratislava 

EGEA Bratislava je pobočkou 
medzinárodnej asociácie EGEA 
(European Geography Associa-
tion for Students and Young Ge-
ographers), ktorá je podporova-
ná programom Európskej Únie 
Erasmus+.

Združuje študentov geografie 
a príbuzných vedných odborov 
na Prírodovedeckej fakulte UK, 
umožňuje im spoznávať štu-
dentov s rovnakým zameraním 
po celej Európe, zúčastňovať sa 
tematických geografických ak-
cií - kongresov, workshopov, po-
znávacích výletov a zapájať sa do 
rôznorodých medzinárodných 
projektov. 

bratislava@egea.eu

www.facebook.com/egeabratislava

www.egea.eu



Trojsten – združenie organizu-
júce korešpondenčné semináre 
pre motivovaných študentov 
základných a stredných škôl 
www.trojsten.sk

Univerzitné kultúrne centrum 
(UKC) v Mlynskej doline 
www.kc.mlynska.sk

AIESEC Comenius University - 
www.aiesec.sk/cu

Časopis študentov Katedry so-
ciálnej práce PdF UK FACE TO 
FACE  
facetofacecasopis@gmail.com

Časopis študentov Katedry vý-
tvarnej výchovy PdF UK ARTE-
FAKT  
artefakt.kvv@gmail.com

Web študentov Katedry etickej 
a občianskej výchovy PdF UK 
www.skeov.blogspot.sk

Erasmus Student Network Co-
menius University  
www.cu.esn.sk

Anglické študentské divadlo 
Actofkaa  
www.actofkaa.sk/

O.Z. Ad Hoc - organizácia dis-
kusií a študentských výmen na 
aktuálne spoločensko-politické 
témy  
www.ad-hoc.sk 

O.Z. Cultura Nostra - organizácia 
študentských podujatí a akcií  
www.facebook.com/Cultura-
NostraNasaKultura/

Študentská iniciatíva Ďakujeme, 
že vieme  
www.facebook.com/dakujemeze-
vieme

Magazín študentov žurnalistiky 
na Filozofickej fakulte UK 
www.webjournal.sk

Študentský magazín Perspectives  
www.m.perspectivesmagazine.sk

Ruské študentské divadlo Rusalka 
(Karuseľ)  
www.facebook.com/rusalkakrvs





Štúdium
Študijný poriadok univerzity

Študijný poriadok univerzity je 
základný predpis, podľa ktorého 
sa riadi Tvoje štúdium. Vrelo Ti 
odporúčame si ho prečítať, aby si 
získal ucelenejší prehľad o pra-
vidlách a organizácii štúdia, než 
Ti môžeme poskytnúť v rozsahu 
tejto príručky. Keďže štúdium 
na fakultách UK má svoje špeci-
fiká, fakulty UK si vytvárajú aj 
vlastné študijné poriadky, ktoré 
musia vychádzať z univerzitné-
ho študijného poriadku. Tiež Ti 
odporúčame, aby si si naštudoval 
tento fakultný predpis.

Univerzitný študijný poriadok 
nájdeš na webe univerzity: www.
uniba.sk > Univerzita Komenské-
ho > O univerzite > Legislatíva 
a dokumenty > Základné vnútor-
né predpisy UK > Vnútorné pred-
pisy schválené akademickým se-
nátom UK

Študijné oddelenie

Všetky potrebné informácie 
o Tvojom štúdiu, ako aj pomoc 
s rôznou nutnou byrokraciou, Ti 
určite radi poskytnú referentky 
a referenti študijného oddelenia 
Tvojej fakulty. Teda, ak ich pekne 
poprosíš. Dôležité oznamy súvi-
siace so štúdiom nájdeš na ná-
stenkách pri študijnom oddelení 
alebo na webovej stránke fakulty.

 

Služby

Univerzita Komenského pro-
stredníctvom svojich súčastí po-
skytuje rôzne služby, ktoré pri 
svojom štúdiu môžeš využiť.

Jednou z inštitúcií, ktoré by štu-
dent mal počas svojho štúdia 
navštíviť, je Akademická kniž-
nica UK. Fakultnú akademickú 
knižnicu si môžeš vyhľadať na 
webovej stránke služieb Akade-
mickej knižnice UK.  

Akademická knižnica UK v roku 
2016 poskytla služby takmer  
19 tisícom registrovaných pou-
žívateľov, väčšinou z radov štu-
dentov UK. Popri online kataló-
gu fakultných knižníc UK s viac 
ako pol miliardou titulov vedie 
aj databázu publikačnej činnos-
ti zamestnancov UK. Ročne do 
knižničného fondu UK pribudne 
50—60 tisíc knižničných jed-
notiek. Celkový rozsah knižnič-
ného fondu UK tvorí približne  
1 400 000 knižničných jedno-
tiek. Službu automatizovaných 
výpožičiek v knižničnom on-line 
katalógu Univerzity Komenské-
ho v Bratislave (UK), ktorá je 
v prevádzke už 10 rokov, dopo-
siaľ využilo takmer 70 000 čita-
teľov. V roku 2015 AK pripravi-
la a spustila portál Informačná 
a mediálna gramotnosť http://
midas.uniba.sk,  na ktorom je 
možné získať informácie typu, 
ako sa vyhnúť plagiátorstvu, ako 



správne citovať, ako a kde nájsť 
relevantné informácie… Portál 
UK získal cenu Slovenskej asoci-
ácie knižníc za aktívny čin kniž-
nice — Sakačik 2015.

Univerzita poskytuje aj iné služ-
by ako ubytovanie, stravovanie, 
zdravotnú i psychologickú sta-
rostlivosť. Potreby študentov so 
zdravotným postihnutím a inými 
špeciálnymi potrebami zastre-
šuje Centrum podpory študen-
tov so špecifickými potrebami 
UK (www.uniba.sk > Univerzita 
Komenského > O univerzite > 
Rektorát UK > Centrum podpory 
študentov so špecifickými potre-
bami (CPŠ).

Mikinu, tričko či hrnček s logom 
univerzity si môžeš zakúpiť v In-
formačnom centre UK, ktoré sa 
nachádza vo vestibule novej bu-
dovy na Šafárikovom námestí č. 
6 (vchod z Múzejnej ulice). Okrem 
marketingových predmetov po-
skytujú aj informácie o univer-
zite a jej fakultách. Sortiment 
s logom UK a aktuálny cenník 
nájdeš na webe www.uniba.sk > 
Univerzita Komenského > Služby 
> Infocentrum UK.

Anketa hodnotenia výučby 

Fakulty Univerzity Komenského 
organizujú každý rok, po skonče-
ní výučbovej časti semestra, čiže 
cez skúškové obdobie, študent-
skú anketu hodnotenia výučby - 
anonymnú. Môžeš v nej vyjadriť 
svoj názor na učiteľov, predmety 
(kurzy) či fakultu. O tom, ako sa 

je do ankety možné zapojiť, sa 
dozvieš na Tvojej fakulte. Nájdi si 
čas a vyplň anketu, nič to nestojí 
a univerzita sa tak môže posúvať 
dopredu.



Práva a povinnosti 
študenta
Každý študent vysokej školy by 
mal poznať svoje práva a povin-
nosti. Platnými predpismi sú pre 
Teba:

1. zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách v znení ne-
skorších predpisov,

2. študijný poriadok fakulty a

3. smernice rektora univerzity či 
dekana fakulty.

Je dobré si ich preštudovať a po-
znať ich. Do tohto sprievodcu 
sme zahrnuli len niektoré z nich.

Práva

Medzi Tvoje práva ako študenta 
vysokej školy patrí hlavne právo 
študovať daný program, na ktorý 
si bol prijatý. Svoj študijný plán 
si môžeš tvoriť podľa pravidiel 
študijného programu, resp. pra-
vidiel ustálených na fakulte. Ak 
splníš všetky povinnosti, tak sa 
môžeš zapísať do ďalšej časti 
študijného programu.

Môžeš zároveň študovať aj na 
inej vysokej škole, a to dokonca aj 
v zahraničí. Máš právo zúčastňo-
vať sa na výskumnej, vývojovej, 
umeleckej a inej tvorivej činnos-
ti na UK a vyjadrovať svoj názor 
v anonymnej študentskej ankete.

 
V prípade, že boli tvoje práva po-
rušené, môžeš sa obrátiť na nie-
koľko ľudí či inštitúcií. Vhodné 
je riešiť konflikt priamo tam, kde 
vznikol. V prípade neúspechu sa 
však môžeš obrátiť na členov 
študentskej časti akademického 
senátu Tvojej fakulty, prípadne 
členov univerzitného akademic-
kého senátu, ktorí zastupujú Tvo-
ju fakultu alebo na Študentskú 
radu vysokých škôl.

Povinnosti

Tvojou hlavnou povinnosťou je 
dodržiavať vnútorné predpi-
sy Univerzity Komenského a jej 
súčastí. Mal by si chrániť a hos-
podárne využívať majetok, pro-
striedky a služby UK. Za poru-
šenie právnych predpisov alebo 
vnútorných predpisov môže byť 
študentovi uložené disciplinárne 
opatrenie.



Harmonogram akademického roka 
2017/2018
Zimný semester

Výučba                               od 25. septembra 2017 do 22. decembra 2017

Skúškové obdobie          od 2. januára 2018 do 16. februára 2018

Letný semester

Výučba                               od 19. februára 2018 do 18. mája 2018

Skúškové obdobie          od 21. mája 2018 do 30. júna 2018

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín        

                                             od 20. augusta 2018 do 31. augusta 2018

Slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutoční 

                                             25. septembra 2017 o 11.00 hod v Aule UK.

Pozor! Fakulty vydávajú aj vlastné harmonogramy akademického 
roka, kde bližšie určujú špecifikácie výučbového a skúškového obdo-
bia. Odporúčame Ti prezrieť si webovú stránku Tvojej fakulty, kde sa 
určite dozvieš viac.

Oslovenia
Problémom prvákov zvykne byť oslovovanie vyučujúcich. Kým oni 
Teba nazývajú kolega alebo kolegyňa, Ty ich takto osloviť nesmieš. 
Každý z nich má akademický titul, ktorým ich je potrebné oslovovať. 
Ak má titulov viac, oslovujeme ho tým „najvyšším“. Ako príklad uvá-
dzame tie, s ktorými sa budeš stretávať najčastejšie:

Mgr. – pani magisterka, pán magister; 
PhDr., PaedDr., RNDr., ThDr., JUDr. - pani doktorka, pán doktor;  
PhD. – pani doktorka, pán doktor; 
doc. – pani docentka, pán docent; 
prof. – pani profesorka, pán profesor.



Dianie na univerzite

Základným poslaním Univerzity 
Komenského je šíriť vzdelanosť. 
Zabezpečuje miesto pre vzdelá-
vanie a výskum. Nie je to ale jej 
jediným záujmom. Univerzita Ti 
poskytuje aj množstvo ďalších 
aktivít, do ktorých sa môžeš za-
pojiť aj Ty.

Môžeš si vybrať zo širokého 
spektra podujatí, ktoré sa na 
univerzite a jej fakultách orga-
nizujú. Či už sú to prednášky 
a besedy s expertmi v tvojom 
odbore, alebo rôzne súťaže a ex-
kurzie, či dokonca spoločenské 
udalosti ako beánie (FMFI, PriF, 
FaF a iných fakúlt), plesy, majá-
lesy a pod. O všetkých akciách 
sa môžeš informovať priamo na 
fakulte alebo na webovej stránke 
univerzity. Odporúčame sledo-
vať kalendár podujatí. 

V duchu základného poslania 
UK, ktorým je slúžiť spoločnos-
ti a vytvorenými hodnotami 
prispievať k všeobecnému dob-
ru, UK v Bratislave v spolupráci 
s Národnou transfúznou službou 
SR každoročne organizuje Uni-
verzitnú kvapku krvi. Cieľom 
akcie je vytvoriť u študentov 
návyk pravidelného darcovstva 
najvzácnejšej tekutiny. Jednot-
ka odobratej krvi sa spracováva 
na tri účasti: koncentrát červe-
ných krviniek, krvných doštičiek 
a čerstvo zmrazenú plazmu, tak-
že darca pomáha až trom pacien-
tom. 

Posolstvo najkrajších sviatkov 
v roku — Vianoc — inšpirovalo 
študentov UK k realizovaniu cha-
ritatívneho projektu s názvom 
Univerzitný stromček prianí. 
Autori myšlienky — študenti UK 
— v roku 2016 vyzbierali viac ako 
200 vianočných prianí od ľudí 
v ťažkých životných situáciách — 
dlhodobo chorých detí v nemoc-
niciach, starších ľudí z domovov 
sociálnych služieb, ľudí z krízo-
vých centier a sociálnych uby-
tovní či detí z detských domovov. 
Následne dali možnosť študen-
tom a zamestnancom UK tieto 
ich priania splniť. Projekt spojil 
ľudí, čo to potrebujú, so študent-
mi, resp. zamestnancami, ktorí 
sa chceli podieľať na spríjemnení 
vianočných sviatkov pre týchto 
ľudí. Urobili tak Vianoce krajšie 
aj pre tých, ktorí si to dovoliť 
nemôžu. Aj takáto iniciatíva je 
dôkazom, že Univerzita Komen-
ského napĺňa svoje poslanie viesť 
študentov, budúcich absolventov, 
nielen k vysokému stupňu osob-
nej a profesionálnej kvality, ale 
i k humanizmu.

V Átriu FiF UK sa pravidelne ko-
najú rôzne festivaly, koncertné 
a iné podujatia. 



Ubytovanie

UK zabezpečuje ubytovanie 
študentov v súlade so zákonom 
o vysokých školách. Rozdele-
nie ubytovacej kapacity v rámci 
univerzity sa riadi pravidlami 
vydanými rektorom UK (viď 
web www.uniba.sk > Univerzi-
ta Komenského > O univerzite > 
Orgány UK > Akademický senát 
UK > Komisie AS UK > Komisia 
pre vysokoškolské internáty 
a ubytovanie AS UK). Univerzita 
Komenského ti ponúka viacero 
možností ubytovania.

Jeden z najväčších komplexov 
internátov sa nazýva Vysoko-
školské mesto Ľ. Štúra – Mlyny 
UK (alebo tak ako ho my starší 
poznáme - Mlynská). Zároveň 
sú najväčším ubytovacím zaria-
dením na území bývalého Čes-
koslovenska. Tvorí ho niekoľko 
rôznych budov s najviac 3- a naj-
menej 1-lôžkovými izbami. In-
ternet je štandardnou výbavou 
každej izby. Internátne budovy 
majú svoje názvy – najväčší-
mi je „Šturák“ (Výškové budo-
vy), ďalším veľkým objektom 
sú „Átriaky“ (Átriové domky) 
a „Manželáky“ (Manželský in-
ternát).  V tomto študentskom 
mestečku nájdeš veľmi praktic-
ké služby pre študentov (papier-
nictvo, kaderníctvo, práčovne), 
avšak veľmi využívanými sú aj 
rozličné bary, reštaurácie, fast 
foody, krčmy či diskotéky. Neza-
búda sa ani na duševnú pohodu, 
ktorú môžeš nadobudnúť v Uni-
verzitnom pastoračnom cen-

tre (UPeCe – www.upc.uniba.sk), 
sídliacom priamo pri budove in-
ternátu Šturák.

Ďalšou možnosťou je vysoko-
školský internát Družba UK, 
nachádzajúci sa na Botanickej 
ulici. Je situovaný neďaleko 
Mlynskej, takže nie je problém 
odskočiť si na pivo s kamošmi 
odvedľa. Funguje na bunkovom 
systéme s 2- a 3-lôžkovými izba-
mi s pripojením na internet. Ob-
chod a iné služby sú nablízku (asi 
2 zastávky) a má skvelé spojenie 
s centrom mesta prostredníc-
tvom električiek a autobusov.

Fakulta telesnej výchovy a špor-
tu UK poskytuje svojim študen-
tom ubytovanie v ubytovacom 
zariadení ŠD Lafranconi. Izby sú 
vybavené základným zariadením 
a sociálne zariadenia sú na spo-
ločnej chodbe.

Okrem týchto najvyužívanejších 
internátov slúži študentom aj 
Študentský domov pri kňaz-
skom seminári sv. Cyrila a Meto-
da v Bratislave a tiež Teologický 
domov ECAV pri EBF UK či iné 
internáty (vysokoškolský inter-
nát v Martine, študentský domov 
pri kňazskom seminári v Badíne 
a v Nitre).

Poslednou možnosťou Ti ostáva 
ísť na vlastnú päsť a hľadať si 
privát samostatne.



DÔLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Oficiálnym webovým sídlom 
Univerzity Komenského je www.
uniba.sk, na ktorej si vyhľadáš 
takmer všetky informácie ohľa-
dom štúdia a služieb na univer-
zite. Na ňu nadväzuje portál, 
s ktorým by si sa mal čo najskôr 
skamarátiť: www.moja.uniba.sk. 
Je to centrála, cez ktorú sa dosta-
neš na všetky potrebné odkazy 
stránok spojených s tvojim štú-
diom a službami ponúkanými UK.

ZOZNAM NAJDÔLEŽITEJŠÍCH 
STRÁNOK (cez portál moja.
uniba.sk):

1. AiS2 – v tomto elektronic-
kom systéme si zapisuješ 
predmety, vytváraš roz-
vrh, počítaš kredity, pri-
hlasuješ na skúšky, záve-
rečné práce, a pod.; ak máš 
s obsluhovaním systému 
problém, v časti „príručky 
a návody“ nájdeš, ako máš 
postupovať ďalej - prípad-
ne sa opýtaj niekoho skú-
senejšieho;

2. E-ubytovanie – táto strán-
ka je využívaná najmä 
pred začiatkom akademic-
kého roka, kedy sa podá-
vajú žiadosti o ubytovanie, 
vyberajú sa izby a pod.;

3. E-peňaženka – tu nájdeš 
informácie o svojom konte 
(č. účtu, variabilný symbol, 
kaucie na ubytovanie), ale 
najmä si tu môžeš sledo-

vať všetky svoje operácie 
na ISIC karte;

4. Univerzitný email Offi-
ce365  – Office365 je clou-
dová služba spoločnosti 
Microsoft. Ponúka e-mail, 
kalendáre, komunikačné 
nástroje a online verziu 
kancelárskeho balíka Of-
fice. Pomocou konta Offi-
ce365 majú študenti a uči-
telia možnosť stiahnuť si 
a používať aj doplnkové 
služby Microsoftu, ako je 
napr. stiahnutie a inštalá-
cia balíka Office bezplat-
ne. Na prihlásenie sa do 
univerzitného e-mailu je 
potrebné kliknúť na „Pri-
hlásenie“ a potom sa do-
staneš do svojho e-mailu, 
kam Ti budú prichádzať 
všetky dôležité správy od 
svojich pedagógov či iné 
dôležité oznamy – treba 
si schránku pravidelne 
sledovať a s univerzitou 
komunikovať práve pro-
stredníctvom nej;

5. WiFi (Eduroam) – návod 
na nastavenie WiFi siete 
v prostredí univerzity;

6. Virtuálna knižnica – uži-
točná stránka Akade-
mickej knižnice UK; je 
potrebné kliknúť na 

„online katalóg“, kde sa 
prihlásiš pomocou čísla  
ISIC-u a rovnakým číslom 
ako heslo, a môžeš si onli-
ne objednať knihy.



Facebook a YouTube

Oficiálna stránka UK na Facebo-
oku je Univerzita Komenského 
v Bratislave (www.facebook.
com/Comenius.University), kto-
rá prináša informácie o význam-
ných udalostiach na univerzite 
či správy o úspechoch vedcov, 
študentov, fotogalérie z podujatí, 
ako aj súťaže o zaujímavé ceny.

Neoficiálnou skupinou na Fa-
cebooku je Mladosť – Šturák 

– Átriaky – Manželáky (www.
facebook.com/groups/mladost.
sturak.atriaky.manzelaky/), kde 
sa môže ktokoľvek na čokoľ-
vek ohľadom bývania a života 
v Mlynskej opýtať.

Existujú aj súkromné i verejné 
stránky a skupiny jednotlivých 
fakúlt, odborov, ročníkov a pod. 
Stačí sa spýtať starších spolužia-
kov či svojich kamarátov.

Najhorúcejšie novinky z diania 
v Akademickom senáte UK, nevy-
hnutné informácie pre štúdium 
či ubytovanie na internátoch, 
ale aj podrobnosti ohľadom or-
ganizácie rôznych podujatí či 
iné zaujímavosti sa dozvieš na 
stránke autorov tohto sprievod-
cu - študentskej časti Akade-
mického senátu Univerzity Ko-
menského v Bratislave (www.
facebook.com/studentska.cast.
asuk). Must LIKE pre každého 
študenta Univerzity Komenského. 
 
Oficiálny YouTube kanál UK:  
UniverzitaKomenskehovBratislave

Oficiálny Instagram UK:
Comenius.University



Kreditový systém štúdia

Všetky aktivity študenta spojené 
s absolvovaním predmetu (kur-
zu), ktorý si zapísal (teda nielen 
priama účasť na výučbe, ale aj 
samoštúdium, príprava referá-
tov, semestrálnych prác a pod.),  
je hodnotená tzv. kreditmi. Cel-
ková záťaž študenta počas jed-
ného akademického roka je sta-
novená na 60 kreditov. Kredity 
získané za úspešné absolvovanie 
predmetu sa študentovi zhro-
mažďujú (akumulácia kreditov). 
Jednou z podmienok dokončenia 
trojročného bakalárskeho štúdia 
je získanie najmenej 180 kredi-
tov z predmetov, predpísaných 
študijným programom. Ak nad-
väzuje napr. dvojročné magister-
ské štúdium, pribudne študento-
vi 120 kreditov, t.j. získa spolu 
najmenej 300 kreditov. Predme-
ty (kurzy) sa delia na 3 základné 
skupiny:

a) povinné,

b) povinne voliteľné,

c) výberové.

VÝBER PREDMETOV

Povinné a povinne voliteľné 
predmety si vyberáš podľa pre-
ferencií zo študijného plánu. Po-
vinné predmety musíš úspešne 
absolvovať všetky (celú zostavu 
podľa študijného plánu, ktorý je 
dostupný aj v AiS2). Pri povinne 
voliteľných predmetoch sú po-
kyny uvedené v študijnom pláne. 

Výberové predmety si vyberáš 
na základe svojho uváženia a prí-
stupnosti daného predmetu (ba-
kalársky alebo magisterský stu-
peň, prípadne spojený).

Každý predmet má iný počet kre-
ditov. V časti „Prehľad kreditov“ 
v systéme AIS si treba skontrolo-
vať, koľko kreditov je potrebné 
dosiahnuť z povinných, koľko 
z povinne voliteľných a koľko 
z výberových predmetov. Na zá-
klade toho si vyberáš predmety 
s istým počtom kreditov, aby si 
splnil celkové požadované množ-
stvo kreditov za dané skupiny 
predmetov.

ZÁPIS PREDMETOV

Spusti si internetový prehliadač 
a do riadku pre webovú adresu 
napíš moja.uniba.sk a následne 
klikni na hypertextový odkaz 
AIS/Prihlásenie. Do systému 
AiS2 sa prihlasuješ pod svojím 
prihlasovacím menom a heslom 
(tieto sú uvedené v liste – prijí-
macom dekréte, ktorý Ti bol do-
ručený v priebehu letných mesia-
cov).  

Poznámka: V prípade, ak nedis-
ponuješ svojím prihlasovacím 
menom a heslom, kontaktuj 
správcu hesiel Tvojej fakulty.



Po prihlásení sa Ti otvorí okno 
systému AiS2. Z menu v ľavej 
časti okna, v zozname aplikácií, 
zvoľ/klikni na Evidencia štú-
dia a následne z ponuky v hlav-
nej časti okna spusti aplikáciu 
VSES017 – Štúdium, zápisné 
listy, záverečné práce, štátne 
skúšky. 

Otvorí sa aplikácia VSES017 
Administrácia štúdií študen-
ta. V spodnej časti okna v paneli 
Zoznam zápisných listov je uve-
dený zoznam zápisných listov za 
všetky akademické roky, počas 
ktorých si bol evidovaný ako štu-
dent.   

Zápisné listy pre študentov 
1. roka štúdia pre nový aka-
demický rok by mali byť už 
v čase distribúcie tohto sprie-
vodcu vytvorené, resp. vytvo-
ria ich referenti študijných od-
delení fakúlt (pokiaľ vytvorené 
nie sú, zisti si prostredníctvom 
webovej stránky fakulty pokyny 
od študijného oddelenie, prípad-
ne kontaktuj študijné oddelenie 
Tvojej fakulty).  

Zápisné listy študentov ostat-
ných rokov štúdia (2. a ďalšie) 
pre nový akademický rok si 
študenti vytvárajú sami, resp. 
podľa pokynov študijného od-
delenia fakulty (toto sa netýka 
študentov, ktorí zápisný list pre 
nový akademický rok vytvorený 
už majú). 

Pre pridanie nového zápisného 
listu klikni na ikonu  „Pridať 
nový zápisný list“ (vľavo). V no-
vootvorenom okne VSES210 Vy-
tvorenie zápisného listu skon-
troluj príslušný Akademický rok 
a príslušný Ročník. Svoju voľbu 
potvrď modrou ikonou OK  (Po-
tvrdenie - vľavo hore). Ak výber 
nechceš potvrdiť, klikni na sivú 
ikonku X (Návrat). 



Pre pridanie (alebo kontrolu) 
predmetov do zápisného listu 
v paneli Zoznam zápisných listov 
klikni na konkrétny zápisný list 
(pre príslušný akademický rok) 
a následne klikni na malú šípku 
vedľa ikonky bežca  (to isté do-
siahneš aj kliknutím pomocou 
pravého tlačidla myši na prísluš-
ný zápisný list). Zo zobrazeného 
lokálneho menu vyber príkaz Zá-
pis predmetov, kredity.

Otvorí sa aplikácia VSES213 Zá-
pis predmetov, kredity. V zo-
brazenom novootvorenom okne 
si môžeš skontrolovať už prida-
né A – Povinné predmety štu-
dijného plánu Vášho študijného 
programu. V prípade, ak niekto-
rý z predmetov chýba alebo nie 
je pridaný žiaden z povinných 
predmetov, môžeš si ich sám po-
pridávať.  

Poznámka: Predmety môžeš 
pridávať len vtedy, ak je povole-
ný dátumový interval pre zápis. 
V prípade, ak dátumový interval 
pre zápis povolený nie je, kon-
taktuj študijné oddelenie a riaď 
sa ich pokynmi.



Predmety sa do zápisného listu 
pridávajú postupne podľa typu 
výučby (panel Časti zápisného 
listu: A – Povinné predmety, B – 
Povinne voliteľné predmety, C 

– Výberové predmety) za každý 
typ výučby zvlášť, zvoľ kliknu-
tím. 

Označením príslušného typu 
výučby sa v paneli Predmety zá-
pisného listu sprístupní tlačidlo 
pre pridanie predmetov  “Pridať 
predmet“. Kliknutím na ikonku 
sa Ti zobrazia voľby, z ktorých si 
vyberáš podľa toho, či chceš pri-
dať: 

I. predmet, ktorý je 
v ponuke Tvojho 
študijného plánu 
fakulty; 

II. predmet z ponuky 
predmetov – pred-
mety sú ponúkané 
v rámci všetkých 
fakúlt univerzity;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. n e a b s o l v o v a n ý 
predmet – pred-
mety typu výučby 
A a B, ktoré si mal 
zapísané v pred-
chádzajúcich ro-
koch štúdia a buď 
si ich neabsolvoval 
alebo si ich absol-
voval s hodnote-
ním FX; 

IV. odporúčaný pred-
met – zoznam 
predmetov (vrá-
tane neabsolvo-
vaných), ktoré sú 
odporúčané absol-
vovať v rámci Tvoj-
ho študijného plá-
nu za všetky roky 
štúdia spolu.

Poznámka: V prípade, ak by ste 
nejaký existujúci predmet chce-
li odobrať, kliknite na príslušný 
predmet a následne na ikonku 
koša (Odobrať predmet).



Voľba I - pridať predmet zo štu-
dijného plánu 

Po výbere roku štúdia (pole 
Doporučený ročník), z ktorého 
predmetov ideš následne vybe-
rať klikni na ikonku šípky sme-
rujúcej dole (Zobraziť predmety 
študijného plánu). Následne vy-
ber zvolený predmet  z ponuky, 
ktorá sa zobrazila v spodnej čas-
ti okna v paneli Predmety študij-
ného plánu. Svoju voľbu potvrď 
modrou ikonou OK (Potvrdenie  

- vľavo hore). Ak výber nechcete 
potvrdiť, kliknite na sivú ikonku 
X  (Návrat). 

Poznámka: Ak zvolená fakulta za 
daných kritérií neponúka žiaden 
predmet, zobrazí sa Ti okienko: 
Podmienkam nevyhovuje žiaden 
záznam. Toto okno sa môže často 
zobrazovať v prípade, ak vyberáš 
predmety typu výučby A alebo B 
z ponuky inej ako Tvojej fakulty.

Voľba II - pridať predmet z po-
nuky predmetov 

Po výbere Akademického roku 
a príslušnej Fakulty (príp. mô-
žeš špecifikovať stredisko fa-
kulty ikonou  Vybrať stredisko), 
klikni na ikonku šípky smeru-
júcej dole (Zobraziť predmety). 
Následne vyber predmet z po-
nuky, ktorá sa zobrazila v paneli 
Predmety. Svoju voľbu potvrď 
ikonou OK (Potvrdenie), ale-
bo zamietni ikonku X  (Návrat). 
 

Voľba III - pridať neabsolvovaný 
predmet 

V prípade, ak máš neabsolvované 
predmety, zobrazí sa ich zoznam 
v paneli Predmety. Zaškrtnutím 
príslušného políčka v stĺpci P 
(Pridať) označte zvolený/zvo-
lené predmet/y. Inverzné o(d)
značenie vykonáš kliknutím na 
ikonku „zdvojeného“ štvorca so 
zaškrtnutím. Svoju voľbu po-
tvrďte ikonou  OK (Potvrdenie), 
alebo zamietnite ikonku X  (Ná-
vrat).  

Voľba IV - pridať odporúčaný 
predmet 

Zo zoznamu odporúčaných 
predmetov zaškrtnutím políčka 
v stĺpci P (Pridať) označ Tebou 
zvolený/zvolené predmety. In-
verzné o(d)značenie vykonáš 
kliknutím na ikonku „zdvoje-
ného“ štvorca so zaškrtnutím. 
Svoju voľbu potvrďte ikonou OK 
(Potvrdenie), alebo zamietnite 
ikonku X (Návrat).

Ak chceš ukončiť prácu s apli-
káciou, zatvor ju pomocou prvej 
ikonky X (Ukončiť aplikáciu) 
v hornom menu.  Ak si ukon-
čil prácu aj so systémom AiS2, 
z prostredia VŽDY odchádzaj OD-
HLÁSENÍM SA:  v okne systému 
AiS2 je potrebné kliknúť na prí-
kaz „Odhlásenie“ a následne na 
tlačidlo „Odhlásiť“ v okne  IIKS 

– Odhlásenie.

 
 



Zahraničné študijné 
pobyty a stáže
Univerzita Komenského je od 
roku 2014 zaradená do nového 
7-ročného programu Erasmus+, 
ktorý zlučuje všetky doteraj-
šie programy EÚ pre vzdeláva-
nie, odbornú prípravu, mládež 
a šport. Jednou z troch kľúčových 
aktivít Erasmus+ je mobilita štu-
denta do zahraničia, a to v rámci 
EÚ i za jej hranicami.

PODMIENKY MOBILITY - ŠTÚ-
DIUM:

•	 môže sa jej zúčastniť štu-
dent zo všetkých stupňov 
VŠ vzdelávania (Bc., Mgr. 
i PhD.) na max. 12 mesia-
cov v každom stupni vzde-
lávania (štúdium + stáž);

•	 študent môže realizovať 
mobilitu až od 2. ročníka 
Bc. denného štúdia;

•	 mobilita sa uskutočňuje 
na základe medziinštitu-
cionálnej zmluvy medzi 
univerzitami;

•	 rozsah mobility je min. 3 
a max. 12 mesiacov;

•	 študent musí prejsť výbe-
rovým konaním;

•	 finančne bude študent 
podporený iba vo výš-
ke max. 4,5 mesačného 

grantu (i keď tam bude 
musieť ostať 6 mesia-
cov kvôli predmetom 
a skúškam).

Bližšie informácie nájdeš na 
www.uniba.sk > Univerzita 
Komenského > Medzinárodné 
vzťahy > ERASMUS+ > Mobilita 
študenta — štúdium / student 
mobility for study (SMS)). Okrem 
toho tam nájdeš aj zoznam me-
dziinštitucionálnych dohôd (od-
porúčame pozrieť).

PODMIENKY MOBILITY - STÁ-
ŽE:

•	 študent môže realizovať 
stáž už v 1. ročníku Bc. 
denného štúdia

•	 môže ju realizovať 
v každom stupni vzdelá-
vania (Bc., Mgr. a PhD.) 
v dĺžke min. 2 a max. 12 
mesiacov

•	 stáž je možná aj pre ab-
solventov štúdia (max. 12 
mesiacov)

•	 výška podporného gran-
tu závisí od zaradenia 
jednotlivých krajín do 3 
skupín (450,  500 alebo 
550 €)

Bližšie informácie nájdeš na 
www.uniba.sk > Univerzita Ko-
menského > Medzinárodné vzťa-
hy > ERASMUS+ > Študenti - stáž 
(SMT)).



ZAŠPORTUJ SI S UK!

Keďže si si už prečítal všetky 
potrebné informácie, tak na zá-
ver ťa odbremeníme od oficialít 
a pozývame ťa využiť športové 
možnosti, ktoré Univerzita Ko-
menského ponúka.

PLÁVANIE

Plávanie je jedným z naj-
zdravších športov. Ak si milovní-
kom tohto športu, tak Ti odporú-
čame navštíviť Fakultu telesnej 
výchovy a športu UK (FTVŠ UK). 
Plaváreň a saunu najviac využí-
vajú študenti tejto fakulty na vý-
učbu, ale vo večerných hodinách 
je sprístupnená aj pre verejnosť. 
Viac informácií nájdeš na www.
fsport.uniba.sk.

GOLF

FTVŠ UK ponúka aj využitie 
Golfového akademického cen-
tra na trénovanie golfu. Funguje 
od novembra do apríla. Centrum 
môže využívať verejnosť v ča-
soch pre ňu určených. O cenníku 
a otváracích hodinách sa viac do-
zvieš na www.fsport.uniba.sk > 
Fakulta telesnej výchovy a špor-
tu > Pedagogické a vedecké pra-
coviská > Katedra športových 
hier > GOLFOVÉ AKADEMICKÉ 
CENTRUM.

RAFTOVANIE NA DUNAJI

V roku 2010 vybudovala uni-
verzita Lodenicu UK na rozvoj 
a podporu vodných športov. V jej 

priestoroch sú uložené lode pre 
športové kluby Lekárskej fakulty 
UK, Prírodovedeckej fakulty UK, 
Fakulty matematiky, fyziky a in-
formatiky UK a klubov STU.

AEROBIK ČI POSILŇOVŇA

Ak ťa nezaujala žiadna z doteraj-
ších ponúk športov, tak máme 
pre Teba pripravený ešte jeden. 
FTVŠ UK ponúka FitGym telo-
cvičňu, ktorú primárne využí-
vajú študenti tejto fakulty, ale aj 
iných fakúlt. V prípade, že študu-
ješ na inej fakulte, nemusíš zú-
fať, permanentku si zakúpiš za 
zvýhodnenú cenu. Opäť viac na 
www.fsport.uniba.sk.

ŠPORT NA INTERNÁTOCH

Myslíš, že budova FTVŠ je ďaleko? 
Nevadí, môžeš si k nej zabehnúť! 
Alebo si môžeš zašportovať aj 
v priestoroch internátov. Vysoko-
školské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK 
ponúka multifunkčné telocvič-
ne na futbal, basketbal, florbal, 
volejbal či iné športy.  Je možné 
využiť aj park vedľa Šturáku na 
rôzne športové aktivity aj s lop-
tou a v areáli sa nachádza aj nie-
koľko posilňovní. Ak by Ti to ne-
stačilo, tak cestou do Karlovej Vsi 
si môžeš zabehnúť v priľahlom 
lesíku.

Ubytovaní na Družbe môžu využiť 
vonkajšie ihrisko na rôzne kolek-
tívne hry. Okrem toho má internát 
k dispozícii až 3 tenisové kurty 
a v interiéri sa nachádza miestnosť 
s pingpongovými stolmi.



Vedel/-a si, že...?

v budove Univerzity Komenského 
na Šafárikovom námestí v Brati-
slave – v novostavbe - mali byť pô-
vodne umiestnené plodinová bur-
za, dunajská plavebná spoločnosť, 
obchodná komisia a v suteréne 
zemský archív. 

prvým rektorom UK bol profesor 
Kristián Hynek.

prvý slávnostný obrad v Aule UK 
sa uskutočnil 21. apríla 1937, kedy 
univerzita udelila čestný akade-
mický titul doktora právnych vied 
vtedajšiemu prezidentovi ČSR Ed-
vardovi Benešovi.

časopis Univerzity Komenského 
NAŠA UNIVERZITA je najstarším 
nepretržite vychádzajúcim uni-
verzitným časopisom na Sloven-
sku, ktorý UK vydáva už od roku 
1955.

univerzitu tretieho veku Centra 
ďalšieho vzdelávania UK absol-
vovalo za 25 rokov 8000 senio-
rov. Najstaršou absolventkou je 
96-ročná MUDr. Niké Klimešo-
vá-Wagnerová, ktorá tu absolvo-
vala už tri študijné odbory.

v Botanickej záhrade Univerzity 
Komenského v Bratislave možno 
obdivovať viac ako 5300 druhov 
rastlín.

v budove Vedeckého parku UK je 
80 laboratórií (laboratóriá pre 
biotechnológie, molekulárnu bio-
lógiu, genomiku, chémiu, mik-
robiológiu, virológiu, fyziológiu, 
etológiu, bunkovú biológiu, fyzio-
lógiu rastlín atď.).

 

Univerzita Komenského organi-
zuje každoročne v novembri (od 
roku 2010) najväčšie dobročinné 
podujatie svojho druhu – Univer-
zitnú kvapku krvi. 

Univerzita Komenského má 
vo svojom knižničnom fonde  
1 351 000 kníh. Medzi najvyhľadá-
vanejšie knižné tituly na UK patrí 
už tradične dielo Interná medicína 
od Jána Gvozdjáka, Marcela Babá-
la, Viliama Badu a kol.

Univerzita Komenského udeli-
la doposiaľ 121 čestných titulov 
Doctor honoris causa. Medzi oce-
nené osobnosti patria napríklad 
generálny tajomník OSN Pan 
Ki-mun (2015), nemecká kance-
lárka Angela Merkelová (2014), 
významný svetový mikrobiológ 
Ján Vilček (2014), držiteľ Nobelo-
vej ceny za chémiu Gerhard Ertl 
(2009) či 14. dalajláma a nositeľ 
Nobelovej ceny za mier Tenzin 
Gyatso (2000). 

medzi absolventov Univerzity Ko-
menského patria aj moderátorka 
Adela Vinczeová (rod. Banášová), 
zakladateľ pracovného portálu 
Profesia.sk Dalibor Jakuš, spolu-
majiteľ ESETu Anton Zajac,  špor-
tový moderátor Peter Varinský, 
prezidentka Ligy proti rakovine 
Eva Siracká, spolumajiteľ najväč-
šieho slovenského internetového 
kníhkupectva Martinus.sk Michal 
Meško, držitelia olympijského 
zlata z Ria - vodní slalomári Peter 
a Ladislav Škantárovci, ale naprí-
klad aj rektor UK Karol Mičieta.



Latinský text

Gaudeamus igitur 
iuvenes dum sumus:

 post iucundam iuventutem,
 post molestam senectutem

nos habebit humus.

Vita nostra brevis est,
 brevi finietur;

 venit mors velociter
 rapit nos atrociter,
 nemini parcetur.

Ubi sunt, qui ante nos in mundo  fuere?

 Vadite ad superos,
 transite ad inferos.
 Ubi iam? – Fuere.

Vivat academia,
 vivant professores,

 vivant membrum quodlibet,
 vivat membra quaelibet,

 semper sint in flore!

Slovenský text

 Radujme sa teda
 pokiaľ sme mladí:

 po príjemnej mladosti,
 po obťažnej starobe

 staneme sa súčasťou zeme.

Život náš je krátky,
 čas rýchlo končí,

 rýchlo príde smrť,
 kruto nás uchopí,

 nikto nebude ušetrený.

Kde sú, tí ktorí pred nami na svete žili?

 Kráčajte na nebesia,
 prejdite do pekiel.

 Kde už? – Žili.

Nech žije akadémia,
 nech žijú profesori,

 nech žije každý člen,
 nech žijú všetci z nás,
 navždy nech kvitnú!

Študentská hymna Gaudeamus igitur   
 
(Radujme sa teda - pieseň v latinčine)
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Viac informácií: 

www.uniba.sk/infocentrum

Univerzita Komenského 
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
prízemie novej budovy 
(vchod z Múzejnej ulice)

Otvorené v pracovných dňoch 
10.00 – 16.00 hod.
+421 2 592 44 986

infocentrum@uniba.sk
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